
 2020/10/28  ولغاية 2020/10/25من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.50-483.96486.41المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

5657.426019.51752ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 500.9-752.71253.6التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

371214الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

645.3360.2480488.17االحد

1060.41664.8378486.33االثنين

812.21054.7436485.16الثالثاء

3139.522939.8458483.96األربعاء

5,657.426,019.51752المجموع

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

العراقية النتاج 

وتسويق اللحوم
AIPM4.3504.90012.6مصرف الشمالBNOR0.1100.100-9.1

BBOB0.4200.390-7.1مصرف بغدادHSAD10.00010.7007.0فندق السدير

HBAY81.00085.0004.9فندق بابل
المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.4400.420-4.5

HKAR0.8100.8504.9فنادق كربالء
الخليج للتأمين 

واعادة التأمين
NGIR0.8800.840-4.5

المدينة السياحية في 

سد الموصل
HTVM4.7504.9604.4

الكندي النتاج 

اللقاحات البيطرية
IKLV1.3901.350-2.9

ً 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

BNOR0.1002135.137.7مصرف الشمالBNOR0.10021355.582.1مصرف الشمال

BBOB0.3901367.724.2مصرف بغدادBBOB0.3903424.313.2مصرف بغداد

HKAR0.850464.71.8فنادق كربالء
العراقية النتاج 

البذور
AISP7.650784.713.9

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.400162.80.6

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.400560.09.9

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.070145.10.6فنادق كربالءHKAR0.850383.26.8

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2020/10/28ولغاية   2020/10/25حركة 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

(%)

BCOI0.4500.4500.029.613.0151125000.01المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.4200.390-7.13424.31367.7171975001.4مصرف بغداد2

BIIB0.4400.420-4.512.35.371050000.005المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1100.1100.078.58.715275000.03مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2500.2500.03.00.83625000.001مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.6600.650-1.510.06.511625000.004المصرف االهلي6

BSUC0.4000.4000.049.319.7131000000.02مصرف سومر7

BGUC0.1300.1300.09.01.25390000.003مصرف الخليج التجاري 8

BNOR0.1100.100-9.121355.52135.134300007.1مصرف الشمال9

BASH0.2500.2500.09.02.257625000.004مصرف اشور10

BUND0.0700.0700.0145.110.21421000.000.05المصرف المتحد لالستثمار11

25,125.63,570.6285820,000.0المجموع

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

(%)

NAME0.4900.5104.162.031.6419481.6االمين للتأمين1

NGIR0.8800.840-4.50.030.02116800.001الخليج للتأمين2

62.131.651948المجموع

2020/10/28   -   2020/10/25حركة 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

(%)

SKTA4.3604.300-1.48.537.14643000.9مدينة العاب الكرخ1

SMOF13.00013.1501.21.215.718105200.2الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6401.6802.45.89.819382700.03المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3800.3800.03.81.497850.2النخبة للمقاوالت4

SILT1.5101.5502.66.39.720217000.05العراقية للنقل البري5

SBPT19.90019.9000.00.020.41199000.002بغداد العراق للنقل العام6

25.774.111391,175.5المجموع

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

(%)

IMAP1.0801.060-1.934.436.64068570.5المنصور الدوائية1

IMOS6.7506.710-0.63.726.25967100.4الخياطة الحديثة2

IBSD3.4503.400-1.4162.81560.02906029320.1بغداد للمشروبات الغازية 3

INCP2.0402.0400.05.611.411309810.04الصناعات الكيمياوية والبالستيكية4

IKLV1.3901.350-2.911.015.01280190.2الكندي لللقاحات البيطرية5

IMIB2.5502.6002.01.373.519130000.03المعدنية والدراجات6

IRMC12.30012.100-1.60.273.410192750.02االلبسة الجاهزة7

219.2656.1441641,932.7المجموع

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

(%)

HPAL8.9008.800-1.10.11.12393360.003فندق فلسطين1

HBAY81.00085.0004.90.010.931700000.001فندق بابل2

HBAG7.8007.8500.60.97.412301830.02فندق بغداد3

HNTI7.7507.7500.00.31.91484610.004االستثمارات السياحية4

HTVM4.7504.9604.40.31.7511900.14سد الموصل5

HKAR0.8100.8504.9464.65383.23463756.20فنادق كربالء6

HSAD10.00010.7007.00.505.08132570.04فندق  السدير7

466.8401.365269,466.7المجموع



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

(%)

AISP7.8107.650-2.096.7784.7639803250.92انتاج البذور1

AIPM4.3504.90012.612.259.395245000.24انتاج وتسويق اللحوم2

AIRP12.00012.3502.90.030.4344460.01المنتجات الزراعية3

108.9844.373724,500.0

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

(%)

TASC7.0106.960-0.711.3179.3510621576000.004اسيا سيل1

11.379.31062157600.0المجموع

26019.65657.417524006622.6المجموع الكلي

المجموع



2020/10/28  ولغاية 2020/10/25 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

45.0193.315ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

0.02____0.02تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

113الشركات 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

(%)

BROI0.3900.3900.00.400.162975000.0002مصرف االئتمان العراقي1

BLAD0.1600.150-6.341.46.59375000.02مصرف العطاء االسالمي2

NDSA0.3600.43019.40.050.02130100.001دار السالم للتامين3

SAEI0.6500.6500.00.050.03145240.001االمين لالستثمارات العقارية4

IMCI60.00060.0000.03.1186.62108001.7الصنائع الكيماوية5

45.0193.315153,334.0 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)

1496.72952.8225125.66.011.75606.41176.663570.616.9832.954010628514.037.19المصرفي

______5____________31.6____________62.1______التامين

___1133.5___4___74.14.18___3.10___25.77.0___1.80خدمات

37.622.2219.217.210.14128.376.6656.119.5611.67663744114.978.39الصناعي

1.5___165___0.10___0.40401.3___0.001___0.01466.8___الفنادق

______737____________844.3____________108.9______الزراعي

___10618.9___20___79.318.66___14.81___11.318.6___2.11االتصاالت

1,538.22,975.026019.6752.71,253.65657.41301441752اجملموع

____

_____

___

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

606.45 

3.1 
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




