
 2020/5/7  ولغاية 2020/5/3 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

430.05413.524.00المؤشر العام

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

1042.21907.91078ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 93.2-147.7240.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

361711الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

237.4535.9244405.86االحد

457.2811.5447415.74الثالثاء

347.6560.5387430.05الخميس

1,042.21,907.91078المجموع

جدول  حركة التداول اليومية للسوق النظامي
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 ملخص السوق النظامي

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

الشركه رمز(%)

 االغالق سعر

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.0901.26015.6

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP13.21011.340-14.2

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.0102.31014.9

النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.3700.350-5.4

TASC5.3006.09014.9اسيا سيل
الشرق االوسط 

النتاج االسماك
AMEF8.8608.420-5.0

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.6101.84014.3فندق فلسطينHPAL8.5508.130-4.9

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.0401.18013.5االمين للتأمينNAME0.6400.610-4.7

ً 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
االغالق سعر

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم مليوندينار

BBOB0.300787.841.3مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.310271.026.0

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.070297.815.6مصرف بغدادBBOB0.300218.421.0

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.560172.29.0اسيا سيلTASC6.090101.39.7

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.130142.17.5

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.56091.18.7

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.310130.96.9

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.26076.87.4

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا

الشركه اسم

ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

الشركه اسم

 2020/5/7ولغاية   2020/5/3حركة 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

(%)

BCOI0.4100.4407.312.05.0141100000.005المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2700.30011.1787.8218.4109750000.32مصرف بغداد 2

BIIB0.4000.4000.03.71.431000000.001المصرف  االسالمي3

BIME0.0900.10011.153.24.817250000.021مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2300.2300.04.10.955575000.002مصرف االستثمار العراقي 5

BSUC0.4900.480-2.020.59.9131200000.008مصرف سومر6

BBAY0.0900.0900.010.10.92225000.004مصرف بابل7

BGUC0.1300.1300.0142.118.523390000.047مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1400.1400.027.03.512353500.01مصرف الموصل9

BASH0.2100.2204.828.05.932550000.01مصرف اشور10

BMNS0.5500.5601.8172.291.1971400000.07مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0700.0700.0297.817.930210000.10المصرف المتحد لالستثمار12

1,558.4378.3357800,350.0

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

(%)

NAME0.6400.610-4.70.10.03123300.001االمين للتأمين1

0.10.0311,440.0

2020/5/7   -   2020/5/3حركة 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

(%)

SKTA3.3703.5505.39.631.54635501.0مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMRI1.5001.490-0.710.114.918339420.04المعمورة لالستثمارات العقارية2

SNUC0.3700.350-5.40.80.337230.04النخبة للمقاوالت3

SILT1.2101.35011.638.044.551189000.3العراقية للنقل البري4

SBPT17.50016.700-4.60.11.919167000.01بغداد لنقل الركاب5

58.693.113737,492.2

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

(%)

IMAP1.0401.18013.528.732.34076330.4المنصور الدوائية1

IMOS6.3506.6304.40.020.1266300.002الخياطة الحديثة2

IITC9.12010.0009.60.65.5650000.11العراقية للسجاد3

IBSD2.0102.31014.9130.9270.952424096390.07بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.0901.26015.669.776.813217350.4العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP1.6101.84014.335.060.973279440.23الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.3801.4706.54.05.81987320.07الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB2.8002.700-3.60.601.622135000.01الصناعات المعدنية والدراجات8

269.5454.0397486,550.1

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

(%)

HPAL8.5508.130-4.90.32.46363410.01فندق فلسطين1

HBAY57.00061.0007.00.13.8131220000.003فندق بابل2

HBAG7.6507.500-2.00.312.310288380.01فندق بغداد3

HKAR0.8000.8000.00.600.5360000.01فنادق كربالء4
HMAN9.9309.9300.00.22.11290250.01فندق المنصور5

1.511.033150,837.5

المجموع

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

(%)

AAHP1.0901.040-4.60.010.0115980.001االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF8.8608.420-5.00.010.07125260.003اسماك الشرق االوسط2

AIPM4.1804.3704.51.04.09218500.02العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

AIRP13.21011.340-14.20.030.4440820.01المنتجات الزراعية4

1.04.41524,974.0

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

(%)

TASC5.3006.09014.918.9101.313818879000.01اسيا سيل1

18.9101.31381887900.0

1907.91042.210783389543.8

المجموع

المجموع الكلي

المجموع



2020/5/7  ولغاية 2020/5/3 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

2037.61090.730ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

122الشركات المتداولة

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)

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.3400.38011.85.31.811950000.002مصرف االئتمان العراقي1
BLAD0.1900.170-10.517.12.85425000.01مصرف العطاء االسالمي2
BTIB1.2001.2000.0410.0492.091200000.4مصرف الطيف االسالمي3

IHFI1.4601.400-4.10.20.25223240.01الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

BZII0.3700.3700.01605.0593.93925000.6مصرف زين العراق5

2,037.61,090.730 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)

490.7252.61558.431.516.2138.391.2378.336.5624.12435935712.016.5المصرفي

______1____________0.03____________0.1______التامين

10.2___14137___12.39___11.593.1___13.8___8.158.6___خدمات

25.2___100397___29.5___133.7454.0___23.9___64.4269.5___الصناعي

18.2___633___39.3___4.311.0___32.7___0.481.5___الفنادق

______15____________4.4____________1.0______الزراعي

___1387.2___10___101.39.2___9.3___18.99.9___1.9االتصاالت

492.6325.61907.9147.7240.81042.2531791078اجملموع

____

_____

___

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




