
 2020/1/23  ولغاية 2020/1/19 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

2.73-473.34486.61المؤشر العام

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

28946.26494.52699ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 4346.4-23.04369.4التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

351019الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

2556.7736.8464482.13االحد

2494.9609.9584486.46االثنين

22207.43403.0589482.54الثالثاء

943.21089.0621477.37األربعاء

744.0655.8441473.34الخميس

28,946.26,494.52699المجموع

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

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.3102.5008.2

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0800.060-25.0

الوطنية لالستثمارات 

السياحية
HNTI9.35010.0007.0

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2700.240-11.1

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA4.1504.4006.0مصرف بابلBBAY0.1000.090-10.0

IBSD3.1802.900-8.8بغداد للمشروبات الغازيةSMOF15.00015.7004.7الموصل لمدن االلعاب

SBPT18.30016.690-8.8بغداد العراق للنقل العامSILT1.3501.4104.4العراقية للنقل البري

ً 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

TASC8.35025360.787.6اسيا سيلTASC8.3502872.344.2اسيا سيل

BBOB0.2701081.616.7مصرف بغداد
الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.5001156.74.0

العراقية لتصنيع وتسويق 

التمور
IIDP1.180721.711.1

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.180860.03.0

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.500455.37.0مصرف بغدادBBOB0.270299.91.0

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.060288.44.4

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.300244.30.8

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2020/1/23ولغايه 2020/1/19حركه 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

(%)

BCOI0.4600.450-2.256.025.2261125000.022المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2900.270-6.91081.6299.9159675000.4326مصرف بغداد 2

BIIB0.4000.4000.05.12.061000000.0020المصرف  االسالمي3

BIME0.1100.1100.0110.111.328275000.044مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2700.240-11.148.212.3243600000.01927مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.5900.570-3.43.31.981425000.001309المصرف االهلي العراقي 6

BBAY0.1000.090-10.048.34.525225000.019مصرف بابل 7

BGUC0.1400.1400.0110.315.427420000.0368مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1500.140-6.750.17.55353500.020مصرف الموصل 9

BASH0.2300.2300.012.22.87575000.005مصرف اشور10

BMNS0.6600.650-1.5124.180.1381625000.0496مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0800.060-25.0288.419.943180000.096المصرف المتحد لالستثمار12

1,937.7482.9415847,850.0

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

(%)

NAME0.5400.5400.048.826.31220621.277االمين للتأمين1

NGIR0.6400.6400.00.10.1112800.006الخليج للتأمين2

48.926.4132,062.3

2020/1/23   -   2020/1/19حركة 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

(%)

SKTA4.1504.4006.043.0196.220944004.305مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF15.00015.7004.70.34.79125600.037الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6501.620-1.814.022.846369040.062المعمورة لالستثمارات العقارية3

SILT1.3501.4104.4108.2147.6127197400.773العراقية للنقل البري4

SBPT18.30016.690-8.81.220.328166900.1192بغداد العراق للنقل العام5

166.7391.641953,863.6

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

(%)

IMAP1.4101.300-7.8178.3244.330384102.757المنصور الدوائية1

IMOS7.0006.610-5.60.754.92766100.075الخياطة الحديثة2

IITC8.7508.600-1.71.714.51843000.332العراقية للسجاد3

IBSD3.1802.900-8.867.5204.572015142660.0381بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.2001.180-1.7721.7860.080203554.184العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP2.3102.5008.2455.31156.66844379682.9982الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.7501.700-2.912.722.029100980.214الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB2.9003.0003.49.328.0537150000.1851الصناعات المعدنية والدراجات8

IRMC8.8008.8500.61.3512.222140980.085انتاج االلبسة الجاهزة9

1,448.62,547.31541608,596.2

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

(%)

HPAL9.5009.400-1.10.21.83420180.004فندق فلسطين1

HBAY63.00065.0003.20.215.9301300000.0122فندق بابل2

HBAG8.5308.050-5.67.661.755309520.1984فندق بغداد3
HNTI9.35010.0007.01.716.930625300.028الوطنية لالستثمارات السياحية 4

1096118223,482.3

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

(%)

AAHP1.1001.1201.82.22.4106440.3740االهلية لالنتاج الزراعي1

AIPM4.5004.6002.28.338.546230000.1668العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

10.540.95623,644.0

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

(%)

TASC9.1008.350-8.22872.325360.713725885000.9265اسيا سيل1

2872.325360.71372588500

6494.428946.226994347998

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2020/1/23  ولغاية 2020/1/19 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1171.91245.1118ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.1-9.59.6تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

135الشركات 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

(%)

BINT1.9601.9700.50.51.051970000.001المصرف الدولي االسالمي1
BINI1.0001.0000.02.22.262500000.001مصرف نور العراق االسالمي2
BROI0.3900.370-5.122.108.2818925000.0088مصرف االئتمان العراقي3
BLAD0.2000.150-25.027.24.815375000.01مصرف العطاء االسالمي4

BAIB1.1001.1000.01100.01210.0111100001.10مصرف اسيا العراق5

IHFI1.5001.5000.02.073.101124900.124الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 6

TZNI2.5002.5000.03.859.614945744570.0002الخاتم لالتصاالت7

BERI0.1300.110-15.41.00.11291500.0004مصرف اربيل8

NAHF0.4600.4600.013.005.98211500.520االهلية للتامين9

1,171.91,245.1118 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)

___50.0779.11937.72.640.214.5236.0482.93.0048.86101234152.4المصرفي

______13____________26.4____________48.9______التامين

______419____________391.6___________166.7______خدمات

3.034.31448.60.22.48.5104.02547.30.344.08149615410.96.2الصناعي

0.8___1118___0.7___0.696.3___0.1___0.019.8___الفنادق

______56____________40.9____________10.5______الزراعي

51.8___71137___15.9___4028.825360.7___15.6___448.22872.3___االتصاالت

53.01,261.66494.423.04,369.428946.2242912699اجملموع

____

_____

___

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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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




