
 2020/7/8  ولغاية 2020/7/5 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.49-432.17434.29المؤشر العام

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

879.81279.6760ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

101.480.720.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

32911الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

264.6312.7253432.95االحد

121.9212.4106432.15االثنين

327.1425.9224432.30الثالثاء

166.2328.6177432.17األربعاء

879.81,279.6760المجموع

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

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.5000.67034.0

مصرف الشرق 

االوسط
BIME0.1000.090-10.0

BBOB0.3500.320-8.6مصرف بغدادIMOS5.9006.2005.1الخياطة الحديثة

BGUC0.1300.120-7.7مصرف الخليجBMNS0.5500.5703.6مصرف المنصور

الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF13.54014.0003.4فندق فلسطينHPAL8.3508.150-2.4

NAME0.5200.5301.9االمين للتأمين
مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.4200.410-2.4

ً 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

BBOB0.320583.445.6مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.520246.128.0

BBOB0.320193.922.0مصرف بغدادBMNS0.570146.111.4مصرف المنصور

TASC7.010132.615.1اسيا سيلBUND0.060112.18.8المصرف المتحد

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.52097.27.6مصرف المنصورBMNS0.57081.59.3

BGUC0.12061.24.8مصرف الخليج
الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.22058.66.7

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا

الشركه اسم

ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

الشركه اسم

 2020/7/8ولغاية   2020/7/5حركة 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

(%)

BCOI0.4300.4300.05.32.251075000.002المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3500.320-8.6583.4193.980800000.23مصرف بغداد 2

BIME0.1000.090-10.048.04.34225000.019مصرف الشرق االوسط3

BIBI0.2100.2100.042.29.36525000.02مصرف االستثمار العراقي 4
BNOI0.5000.67034.028.117.2421675000.011المصرف االهلي5

BSUC0.4200.410-2.432.413.5151025000.01مصرف سومر6

BBAY0.0800.0800.00.20.01200000.0001مصرف بابل7

BGUC0.1300.120-7.761.27.513360000.02مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1300.1300.030.43.97327600.012مصرف الموصل لالستثمار9

BASH0.2200.2200.06.01.33550000.002مصرف اشور10

BMNS0.5500.5703.6146.181.5651425000.058مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0600.0600.0112.16.716180000.04المصرف المتحد لالستثمار12

BCIH2.5202.5200.00.92.266426000.0003مصرف جيهان االسالمي13

1,096.1343.6263836,760.0

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

(%)

NAME0.5200.5301.97.23.7320240.189االمين للتأمين1

NGIR0.7200.710-1.412.58.9314200.63الخليج للتأمين2

19.712.5461,440.0

2020/7/8   -   2020/7/5حركة 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

(%)

SKTA3.3503.320-0.90.61.9833200.1مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.54014.0003.40.0030.0421112000.0004الموصل لمدن االلعاب2

SILT1.3801.3800.01.31.86193200.0095العراقية للنقل البري3

1.93.81514,520.0

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

(%)

IMAP1.2601.230-2.411.314.01979570.2المنصور الدوائية1

IMOS5.9006.2005.10.010.1262000.001الخياطة الحديثة2

IBSD2.5002.5200.897.2246.12274468790.1بغداد للمشروبات الغازية 3

IIDP1.2001.2000.00.100.12207000.001العراقية لتصنيع وتسويق التمور4

INCP2.2402.220-0.926.558.651337150.2الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.4401.420-1.42.503.6384350.042الكندي النتاج اللقاحات البيطرية6

IMIB2.6502.7001.90.61.79135000.01الصناعات المعدنية والدراجات7

138.3324.0313523,229.1

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

(%)

HPAL8.3508.150-2.40.43.24364310.009فندق فلسطين1

HBAY62.00061.000-1.60.427.0161220000.02فندق بابل2

HBAG7.5007.6001.30.10.82292220.003فندق بغداد3

HNTI8.2508.2500.03.327.45515870.05االستثمارات السياحية4
HSAD10.00010.0000.00.54.810123900.038فندق السدير5

4.763.137151,222.0

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

(%)

AMEF8.4208.4200.00.0050.042125260.002اسماك الشرق االوسط1

0.0050.04212,526.0

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

(%)

TASC6.9507.0100.918.9132.612521731000.006اسيا سيل1

18.9132.61252173100.0

1279.6879.87603702797.1

المجموع

المجموع الكلي

المجموع



2020/7/8  ولغاية 2020/7/5 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

2441.01194.729ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

ــــــــ___ــــــتداول 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

(%)

BROI0.3900.360-7.7411518900000.0164مصرف االئتمان العراقي1
BLAD0.1600.1600.00.400.062400000.0002مصرف العطاء االسالمي2
BTIB1.2001.2000.040047961200000.3995مصرف الطيف االسالمي3

BTٌٌRU0.3500.3500.02000.10700.042875000.8000مصرف الثقة الدولي4

BZII0.3700.3802.70.10.041950000.0000مصرف زين العراق5

2,441.01,194.729 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)

69.947.01096.16.44.324.112.0343.67.003.496102632.33.8المصرفي

______6____________12.5____________19.7______التامين

______15____________3.8____________1.9______خدمات

31.022.5138.322.416.277.356.9324.0135.917.6523631316.611.5الصناعي

______37____________63.1____________4.7______الفنادق

______1____________0.042____________0.005______الزراعي

2.4___3125___8.9___11.8132.6___9.0___1.718.9___االتصاالت

100.871.21279.6101.480.7879.85849760اجملموع

____

_____

___

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


