
 2020/1/9  ولغاية 2020/1/5 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

498.48494.380.83المؤشر العام

عدد العقود(مليون)عدد االسهم (مليون)حجم التداول 

3185.27197.22221ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

0.0التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

371811الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

489.31,721.0478497.40االحد

1000.42,955.0591500.00الثالثاء

780.41,578.7576499.40األربعاء

915.0942.5576498.48الخميس

3,185.17,197.22221المجموع

جدول  حركة التداول اليومية 
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 ملخص السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.0401.50044.2انتاج االلبسة الجاهزةIRMC11.25010.130-10.0

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.0902.92039.7فندق بابلHBAY75.00068.000-9.3

الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.7502.05017.1

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA4.7804.400-7.9

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB3.0003.51017.0النخبة للمقاوالت العامةSNUC0.4200.400-4.8

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0800.09012.5االمين للتأمينNAME0.5700.550-3.5

ً 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 اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم مليوندينار

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0902431.233.8

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.9201020.532.0

BBOB0.300598.218.8مصرف بغدادBBOB0.3001993.027.7مصرف بغداد

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.110847.511.8العراقية للنقل البريSILT1.580232.17.3

BGUC0.150580.48.1مصرف الخليج التجاري
المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.090221.67.0

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.920388.95.4

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.500155.44.9

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2020/1/9ولغايه  2020/1/5حركه تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه للفترة من    



الشركه رمزالشركه اسمت

 االغالق سعر

  السابق

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار) الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

BCOI0.4600.4702.221.910.3161175000.009المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3000.3000.01993.0598.2163750000.7972مصرف بغداد 2

BIIB0.4000.4102.51.00.421025000.0004المصرف  االسالمي3

BIME0.1000.11010.0847.593.186275000.339مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2700.2803.722.36.25700000.0089مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.6100.600-1.60.010.00411500000.000003المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.5100.5100.08.24.231275000.0033مصرف سومر التجاري7

BBAY0.1100.1100.0176.019.424275000.070مصرف بابل 8

BGUC0.1400.1507.1580.487.575450000.1935مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1600.1600.054.08.68404000.021مصرف الموصل 10

BASH0.2300.2404.38.52.05600000.003مصرف اشور11

BMNS0.6700.6700.0140.194.4471675000.0560مصرف المنصور لالستثمار12

BUND0.0800.09012.52431.2221.6241270000.810المصرف المتحد لالستثمار13

BNAI1.0001.0000.00.010.0112510000.000004المصرف الوطني االسالمي14

6,284.11,146.06771,288,400.0

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

(%)

NAME0.5700.550-3.55.02.8221000.131االمين للتأمين1

5.02.822,100.5

2020/1/9   -   2020/1/5حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 

المجموع

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

(%)

SKTA4.7804.400-7.928.7131.710044002.870مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMRI1.7001.7000.06.310.816387260.028المعمورة لالستثمارات العقارية2

SNUC0.4200.400-4.838.315.2358261.8567النخبة للمقاوالت العامة3

SILT1.6301.580-3.1145.4232.1234221201.038العراقية للنقل البري4

SBPT18.05018.5002.51.121.228185000.1148بغداد العراق للنقل العام5

219.9410.941343,126.0

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

(%)

IMAP1.0401.50044.2124.1155.413397041.919المنصور الدوائية1

IMOS6.5006.5000.00.040.22265000.004الخياطة الحديثة2

IITC8.9008.750-1.71.08.81143750.200العراقية للسجاد3

IBSD3.2603.210-1.535.8115.661135692390.0202بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.1701.2708.561.075.2116219080.354العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP2.0902.92039.7388.91020.51426443462.5609الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.7502.05017.157.6111.2152121770.970الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB3.0003.51017.07.725.4769175500.1544الصناعات المعدنية والدراجات8

IRMC11.25010.130-10.00.030.31161370.002انتاج االلبسة الجاهزة9

676.21,512.61,023676,094.5

المجموع

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

(%)

HPAL9.7509.500-2.60.76.95424650.016فندق فلسطين1

HBAY75.00068.000-9.30.216.6221360000.0125فندق بابل2

HBAG8.4008.5001.20.21.32326830.0039فندق بغداد3

HNTI9.1009.2001.10.65.88575280.010الوطنية لالستثمارات السياحية 4
HMAN13.00013.2501.90.79.68387300.0251فندق المنصور5

24045226,210.1

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

(%)

AIPM4.5504.6502.23.214.822232500.0635العراقية النتاج وتسويق اللحوم 1

AIRP12.05011.750-2.51.011.9642300.278العراقية للمنتجات الزراعية 2

4.226.728.027,480.0

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

(%)

TASC8.5508.6501.25.346.03326815000.0017اسيا سيل1

5.346.0332681500

7197.23185.222214944911

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2020/1/9  ولغاية 2020/1/5 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

810.4770.8136ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

1.3-7.68.9تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

146الشركات المتداوله

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

 سعر

 االغالق

 الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

الدوران معدل

(%)

BROI0.4200.410-2.454.1022.83291025000.0216مصرف االئتمان العراقي1
BLAD0.2400.200-16.7147.133.535500000.06مصرف العطاء االسالمي2
BTIB1.2001.2000.0399.40479.2821200000.3994مصرف الطيف االسالمي3

NDSA0.6500.630-3.10.50.3144100.01دار السالم للتامين4

BAIB1.1001.1000.0200.0220.041100000.20مصرف اسيا العراق5

IHFI1.5001.5000.03.565.331924900.214الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 6

SAEI0.6800.6800.00.20.1247330.002االمين لالستثمارات العقارية7

TZNI2.5002.5000.03.548.854145744570.0002الخاتم لالتصاالت8

BERI0.2500.200-20.01.00.21530000.0004مصرف اربيل9

IKHC1.3801.4404.30.020.03114400.002طريق الخازر  المواد االنشائية10

NAHF0.4600.4600.01.000.46111500.040االهلية للتامين11

810.4770.8136 المجموع الكلي



 القطاعات حسب مقسمه  (بيع-  شراء ) العراقيين لغير التداول حركه

القطاع

 االسهم عدد

الكلي

(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)

40.3425.36284.10.66.87.2122.31146.00.6310.675156770.72.2المصرفي

______2____________2.8____________5.0______التامين

___4131.0___4___410.90.46___1.9___219.90.3___0.7خدمات

27.86.0676.24.10.941.616.01512.62.751.0648210234.70.2الصناعي

___452.2___1___40.23.30___1.3___2.54.0___0.1الفنادق

______28____________26.7____________4.2______الزراعي

___3318.2__6___46.045.19___20.8___5.345.1__2.4االتصاالت

71.2431.37197.272.8138.33185.264172221اجملموع

____

_____

___

في حالة وجود اختالف بين هذه النشرة والنشرة التي يصدرها السوق قد تكون بسبب قيام السوق بتعديل بعض العقود على بعض جلسات االسبوع 

العراقين التداوللغير 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




