
 2020/1/30  ولغاية 2020/1/26 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

480.64473.341.54المؤشر العام

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

3239.93711.31924ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 643.8-98.2742.0التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

36179الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1128.91,262.2469477.53االحد

853.31,409.3533477.06االثنين

504.1460.8372480.17الثالثاء

531.0443.8345482.46األربعاء

222.6135.2205480.64الخميس

3,239.93,711.31924المجموع

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

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0600.07016.7

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.5002.370-5.2

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.4000.4307.5اسيا سيلTASC8.3508.050-3.6

SILT1.4101.360-3.5العراقية للنقل البريBMFI0.1400.1507.1مصرف الموصل

HBAY65.00069.0006.2فندق بابل
المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.3001.260-3.1

SNUC0.3900.380-2.6النخبة للمقاوالت العامةSMOF15.70016.6005.7الموصل لمدن االلعاب

ً 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

 الى

الكلي

(%)
(%)دينار(%)سهم مليوندينار

BBOB0.2801450.139.1مصرف بغداد
الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.370673.220.8

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.070602.916.2اسيا سيلTASC8.050557.317.2

العراقية لتصنيع وتسويق 

التمور
IIDP1.170403.010.9

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.170476.614.7

BBOB0.280397.912.3مصرف بغدادBGUC0.140291.97.9مصرف الخليج التجاري

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.370280.67.6

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.650144.34.5

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2020/1/30ولغايه 2020/1/26حركه 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

(%)

BCOI0.4500.4602.244.820.5141150000.018المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2700.2803.71450.1397.9163700000.5800مصرف بغداد 2

BIIB0.4000.4307.56.42.7131075000.0026المصرف  االسالمي3

BIBI0.2400.2504.22.00.503625000.00080مصرف االستثمار العراقي 4

BNOI0.5700.5700.09.35.351425000.003736المصرف االهلي العراقي 5

BBAY0.0900.0900.011.21.14225000.004مصرف بابل 6

BGUC0.1400.1400.0291.940.972420000.0973مصرف الخليج التجاري 7

BMFI0.1400.1507.116.52.56378750.007مصرف الموصل 8

BASH0.2300.2404.34.41.02600000.002مصرف اشور9

BMNS0.6500.6500.0225.7144.3781625000.0903مصرف المنصور لالستثمار10

BUND0.0600.07016.7602.942.475210000.201المصرف المتحد لالستثمار11

BTRI0.7000.7000.04.23.021848000.002مصرف عبر العراق12

2,669.4662.0437843,375.0

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

(%)

NAME0.5400.5400.023.112.5820620.604االمين للتأمين1

NGIR0.6400.6400.018.511.9312800.927الخليج للتأمين2

41.624.3112,062.3

2020/1/30   -   2020/1/26حركة 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

(%)

SKTA4.4004.350-1.113.559.67243501.351مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF15.70016.6005.73.660.8112132800.453الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6201.6803.72.64.310382700.011المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3900.380-2.63.51.427850.169النخبة للمقاوالت4

SILT1.4101.360-3.557.078.149190400.407العراقية للنقل البري5

SBPT16.69017.0001.95.394.83170000.5270بغداد العراق للنقل العام6

85.5299.024855,900.4

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

(%)

IMAP1.3001.260-3.173.493.39881511.134المنصور الدوائية1

IMOS6.6106.450-2.41.479.631064500.147الخياطة الحديثة2

IITC8.6009.0004.72.319.92145000.453العراقية للسجاد3

IBSD2.9002.9501.749.0142.601295231320.0276بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.1801.170-0.8403.0476.665201832.336العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP2.5002.370-5.2280.6673.24321359931.8475الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.7001.7000.07.512.88100980.126الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB3.0003.0000.01.34.028150000.0268الصناعات المعدنية والدراجات8

IRMC8.8509.0001.71.4513.15143370.091انتاج االلبسة الجاهزة9

819.91,445.1665615,356.0

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

(%)

HPAL9.4009.250-1.61.211.112413480.027فندق فلسطين1

HBAY65.00069.0006.20.854.5421380000.0394فندق بابل2

HBAG8.0508.2001.93.226.122315290.0821فندق بغداد3
HNTI10.00010.4004.010.8113.873650310.172الوطنية لالستثمارات السياحية 4

16206149234,560.2

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

(%)

AMEF8.7508.7500.00.33.11926250.1166اسماك الشرق االوسط1

AIPM4.6004.6200.49.443.314231000.1880العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

9.846.43325,725.0

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

(%)

TASC8.3508.050-3.669.3557.338124955000.0223اسيا سيل1

69.3557.33812495500

3711.33239.819244272479

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2020/1/30  ولغاية 2020/1/26 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1539.12055.0104ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

9.98.61.3تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

427الشركات 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

(%)

BINT1.9701.9700.00.00.111970000.000المصرف الدولي االسالمي1
BINI1.0001.0000.060.060.022500000.024مصرف نور العراق االسالمي2
BROI0.3700.4008.16.982.7381000000.0028مصرف االئتمان العراقي3
BLAD0.1500.19026.76.61.214475000.00مصرف العطاء االسالمي4
BTIB1.2001.2000.0399.60479.5211200000.3996مصرف الطيف االسالمي5

BAIB1.1001.1000.0400.0440.041100000.40مصرف اسيا العراق6

IHFI1.5001.460-2.73.605.19824240.217الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 7

SAEI0.6800.6800.00.0020.001147330.000االمين لالستثمارات العقارية8

TZNI2.5002.5000.03.959.873945744570.0002الخاتم لالتصاالت9

IKHC1.4401.4500.70.020.03214500.002طريق الخازر  المواد االنشائية10

NAHF0.4600.4702.21174.21540.1821117546.968االهلية للتامين11

IMCI100.00065.000-35.00.000.32117000.0022الصنائع الكيماوية12

BQAB1.0001.0000.00.030.0312500000.00001مصرف القابض االسالمي13

2,055.01,539.1104 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)

225.0622.52669.48.423.361.8232.5662.09.3335.1211724372.516.5المصرفي

______11____________24.3____________41.6______التامين

______248____________299.0___________85.5______خدمات

3.042.8819.90.45.28.5119.41445.10.598.2614896652.113.4الصناعي

___1494.7___7___205.612.15___25.0___0.415.92.2الفنادق

___333.0___1___46.41.01___0.5___9.81.0___0.1الزراعي

0.348.569.30.470.02.5390.1557.30.4570.022243810.558.8االتصاالت

228.7713.83711.398.2742.03239.8353851924اجملموع

____

_____

___

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 الزراعي الفنادق صناعي المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




