
 2020/12/24  ولغاية 2020/12/20من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

508.03481.105.60المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

4491.64072.42643ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

2110.7176.41934.3التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

33217الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1178.91,483.7672498.87االحد

710.7774.9585405.45االثنين

532.8281.1376501.46الثالثاء

671.4794.5444500.21األربعاء

1397.8738.2566508.03الخميس

4,491.64,072.42643المجموع

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

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.4704.15019.6

بغداد العراق للنقل 

العام
SBPT20.75018.500-10.8

مصرف ايالف 

االسالمي
BELF0.2600.30015.4

انتاج االلبسة 

الجاهزة
IRMC12.75011.880-6.8

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0700.08014.3

الوطنية 

لالستثمارات 

السياحية

HNTI8.3007.760-6.5

HKAR0.8100.780-3.7فنادق كربالءBASH0.2500.28012.0مصرف اشور الدولي

المعمورة 

لالستثمارات العقارية
SMRI2.7503.07011.6فندق بابلHBAY80.00077.600-3.0

ً 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

BBOB0.4101370.633.7مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.1502100.146.8

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD4.150540.513.3مصرف بغدادBBOB0.410570.012.7

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.140405.310.0اسيا سيلTASC7.310488.810.9

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.120349.98.6

المعمورة 

لالستثمارات 

العقارية

SMRI3.070415.59.3

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.230295.67.3

العراقية النتاج 

البذور
AISP7.390415.19.2

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2020/12/24ولغاية   2020/12/20حركة 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

(%)

BCOI0.4300.4402.355.924.6341100000.02المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3900.4105.11370.6570.01911025000.5مصرف بغداد2

BIIB0.3800.3800.042.116.018950000.02المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1100.1209.1349.941.550300000.1مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2200.2304.5295.666.6101575000.1مصرف االستثمار5

BNOI0.8400.9209.531.828.1402300000.01المصرف االهلي6

BGUC0.1300.1407.7405.356.864420000.1مصرف الخليج7

BMFI0.1200.1308.3180.724.156328250.1مصرف الموصل8

BKUI1.0101.0100.01.01.014040000.0003مصرف كوردستان9

BASH0.2500.28012.0109.030.3079700000.04مصرف اشور10

BMNS0.5700.5700.0108.962.34681425000.04مصرف المنصور11

BUND0.0700.08014.3261.3418.6043124000.000.1المصرف المتحد لالستثمار12

BELF0.2600.30015.41.900.521775000.000.001مصرف ايالف13

BNAI0.7600.8005.311.959.5303200800.000.005المصرف الوطني االسالمي14

3,225.8950.17431,415,325.0المجموع

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

(%)

NAME0.5300.5707.51.200.68221770.03االمين للتأمين1

1.20.722177المجموع

2020/12/24   -   2020/12/20حركة 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

(%)

SMOF12.80012.8500.40.45.16102800.1الموصل لمدن االلعاب1

SMRI2.7503.07011.6128.5415.5299699350.6المعمورة لالستثمارات العقارية2

SBPT20.75018.500-10.80.6011.118185000.1بغداد العراق للنقل العام3

129.5431.732398,714.6المجموع

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

(%)

IMAP1.4101.4301.432.547.46592510.5المنصور الدوائية1

IMOS6.7006.680-0.30.96.31066800.1الخياطة الحديثة2

IITC10.00010.0000.00.33.1850000.1العراقية للسجاد3

IBPM2.0002.0000.00.20.4121600.02بغداد  لمواد التغليف4

IBSD3.4704.15019.6540.462100.18357359320.3بغداد للمشروبات الغازية 5

IRMC12.75011.880-6.81.619.431189250.1االلبسة الجاهزة6

576.02,176.7950735,932.0المجموع

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

(%)

HBAY80.00077.600-3.00.0010.111552000.0001فندق بابل1

HNTI8.3007.760-6.51.410.910485230.02االستثمارات السياحية2

HKAR0.8100.780-3.710.38.11858500.1فنادق كربالء3

11.619.129155,200.0المجموع



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

(%)

AAHP1.0901.1202.80.200.2226440.03االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF9.5509.5600.10.020.21228680.01اسماك الشرق االوسط2

AISP6.8507.3907.956.9415.13121008740.4انتاج البذور3

AIPM4.5604.6000.91.98.721230000.04انتاج وتسويق اللحوم4

AIRP12.96012.650-2.40.020.2145540.004المنتجات الزراعية5

59.0424.433823,000.0المجموع

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

(%)

TASC6.9007.3105.969.18488.7925822661000.02اسيا سيل1

69.2488.82582266100.0المجموع

4072.54491.526434696448.4المجموع الكلي



2020/12/24  ولغاية 2020/12/20 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

862.91024.071ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

0.1____0.1تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

4__5الشركات 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

(%)

BROI0.4000.4102.517.707.14121025000.007مصرف االئتمان العراقي1

BINT1.7001.7000.02.143.6441700000.002المصرف الدولي االسالمي2

BAME1.0001.0000.00.010.0151000000.00001مصرف امين العراق3

BLAD0.1300.1407.737.45.420350000.01مصرف العطاء االسالمي4

NDSA0.7200.95031.91.711.481566500.02دار السالم للتامين5

BAIB1.0801.0800.0800.0864.041080000.8مصرف اسيا العراق6

TZNI2.3502.3500.00.040.1142999890.0الخاتم لالتصاالت7

SAEI0.6500.7007.71.61.1448720.02االمين  العقارية8

IMCI60.00062.5004.22.3141.26112501.3الصنائع الكيماوية9

862.91,024.0714,838,261.3 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)

647.87.673225.820.10.24190.83.81950.120.090.40107274314.40.27المصرفي

______2____________0.7____________1.2______التامين

___32321.7___70___431.740.55___175.06___129.541.4___53.65خدمات

367.643.0576.063.87.461447.2172.62176.766.497.933914395041.164.53الصناعي

_______29______________19.1_____________11.6______الفنادق

______338____________424.4____________59.0______الزراعي

___25842.6___110___488.860.88___297.58___69.261.3___42.43االتصاالت

1,111.450.64072.52110.7176.44491.5678452643اجملموع

____

_____

___

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




