
 2020/5/14  ولغاية 2020/5/10 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.34-428.57430.05المؤشر العام

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

1778.71659.31495ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 372.4-101.5473.9التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

341013الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

738.8831.1570430.46االحد

690.5491.6540429.02الثالثاء

349.4336.6385428.57الخميس

1,778.71,659.31495المجموع

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

HMAN9.93010.7508.3فندق المنصور
المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0700.060-14.3

NAME0.6100.560-8.2االمين للتأمينHPAL8.1308.8008.2فندق فلسطين

BMFI0.1400.130-7.1مصرف الموصلTASC6.0906.4505.9اسيا سيل

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP11.34012.0005.8

الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF15.75015.000-4.8

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.8401.9405.4

الكندي النتاج 

اللقاحات البيطرية
IKLV1.4701.420-3.4

ً 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

BBOB0.310518.631.3مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.250667.237.5

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.250290.517.5اسيا سيلTASC6.450367.820.7

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.060168.010.1مصرف بغدادBBOB0.310161.99.1

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.13084.05.1

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.940147.98.3

BBAY0.09083.15.0مصرف بابل
المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.21082.94.7

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا

الشركه اسم

ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

الشركه اسم

 2020/5/14ولغاية   2020/5/10حركة 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

(%)

BCOI0.4400.4400.01.50.721100000.001المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3000.3103.3518.6161.981775000.21مصرف بغداد 2

BIIB0.4000.4000.05.22.191000000.002المصرف  االسالمي3

BIME0.1000.1000.067.46.728250000.027مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2300.2300.020.44.697575000.008مصرف االستثمار العراقي 5

BSUC0.4800.470-2.124.711.6111175000.010مصرف سومر6

BBAY0.0900.0900.083.17.510225000.033مصرف بابل7

BGUC0.1300.1300.084.010.915390000.028مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1400.130-7.111.61.59328250.005مصرف الموصل9

BASH0.2200.2200.01.30.33550000.001مصرف اشور10

BMNS0.5600.5600.069.438.7431400000.03مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0700.060-14.3168.010.419180000.06المصرف المتحد لالستثمار12

1,055.1257.0237794,825.0

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

(%)

NAME0.6100.560-8.21.10.60321390.027االمين للتأمين1

1.10.6031,440.0

2020/5/14   -   2020/5/10حركة 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

(%)

SKTA3.5503.520-0.810.235.34135201.0مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF15.75015.0000.12.27120000.02الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.4901.450-2.77.511.09330310.03المعمورة لالستثمارات العقارية3

SILT1.3501.340-0.762.082.955187600.4العراقية للنقل البري4

SBPT16.70017.5004.80.11.05175000.01بغداد لنقل الركاب5

79.8132.311748,551.0

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

(%)

IMAP1.1801.2102.567.682.98478271.0المنصور الدوائية1

IITC10.0009.750-2.53.130.13248750.62العراقية للسجاد2

IBSD2.3102.250-2.6290.5667.194433989990.16بغداد للمشروبات الغازية 3

IIDP1.2601.250-0.819.023.78215630.1العراقية لتصنيع وتسويق التمور4

INCP1.8401.9405.477.5147.9155294630.51الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.4701.420-3.43.14.5784350.05الكندي النتاج اللقاحات البيطرية6

IMIB2.7002.7000.00.200.541135000.004الصناعات المعدنية والدراجات7

461.0956.9730476,834.3

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

(%)

HPAL8.1308.8008.20.76.310393360.02فندق فلسطين1

HBAY61.00062.0001.60.01.351240000.001فندق بابل2

HBAG7.5007.5000.00.010.11288380.0003فندق بغداد3

HNTI8.6008.6000.01.9216.51537760.03االستثمارات السياحية4

HMAN9.93010.7508.30.10.51314220.002فندق المنصور5

HSAD11.00010.650-3.23.435.682131950.28فندق السدير6

6.260.3100152,837.5

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

(%)

AIPM4.3704.4501.80.62.66222500.01العراقية النتاج وتسويق اللحوم 1

AIRP11.34012.0005.80.111.3243200.03المنتجات الزراعية2

0.73.8822,250.0

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

(%)

TASC6.0906.4505.955.5367.830019995000.02اسيا سيل1

55.5367.83001999500.0

1659.41778.714953496237.8

المجموع

المجموع الكلي

المجموع



2020/5/14  ولغاية 2020/5/10 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

418.2453.813ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

113الشركات 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

(%)

BINT1.9001.9000.00.20.311900000.0002المصرف الدولي االسالمي1
BROI0.3800.3902.60.90.33975000.0003مصرف االئتمان العراقي2
BLAD0.1700.160-5.97.21.23400000.003مصرف العطاء االسالمي3
BTIB1.2001.2000.010.012.021200000.01مصرف الطيف االسالمي4

BAIB1.1001.1000.0400.0440.041100000.40مصرف اسيا العراق5

418.2453.813 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)

277.034.21055.126.33.286.817.1257.033.766.64301223712.75.1المصرفي

______3____________0.60____________1.1______التامين

6.0___7117___7.14___9.4132.3___8.1___6.579.8___خدمات

6.0185.5461.01.340.211.8420.6956.92.844.0151837302.125.1الصناعي

1.0___1100___0.01___0.00460.3___0.01___0.0016.2___الفنادق

______8____________3.8____________0.7______الزراعي

0.44.055.50.87.22.926.8367.80.87.283133001.04.3االتصاالت

283.4230.21659.4101.5473.91778.7482161495اجملموع

____

_____

___

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

86.8 
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




