
 2020/7/22  ولغاية 2020/7/19 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

455.30450.870.98المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

2615.96579.11801ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

450.856.0394.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

331111الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

265.2611.7275457.79االحد

722.51978.9574465.68االثنين

1047.02549.9610460.95الثالثاء

581.21438.6342455.30األربعاء

2,615.96,579.11801المجموع

جدول  حركة التداول اليومية للسوق النظامي
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ملخص السوق النظامي

(مليون)الحجم  (مليون)االسهم  الرقم القياسي



الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)
الشركه رمزالشركه اسم

 االغالق سعر

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

BBOB0.4100.48017.1مصرف بغداد
المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.7300.660-9.6

IMIB2.6002.430-6.5المعدنية والدراجاتSMRI1.4601.70016.4المعمورة العقارية

SILT1.3701.310-4.4العراقية للنقل البريBASH0.2300.26013.0مصرف اشور

مصرف ايالف 

االسالمي
BELF0.1900.21010.5

مصرف جيهان 

االسالمي
BCIH2.5202.410-4.4

HSAD10.02011.0009.8فندق  السدير
تسويق المنتجات 

الزراعية
AIRP11.50011.000-4.3

التداول حجم حسب نشاطاً االكثر الشركاتالمتداوله االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات

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

BBOB0.4801424.554.5مصرف بغدادBBOB0.4802905.744.2مصرف بغداد

مصرف الشرق 

االوسط
BIME0.1101269.119.3آسيا سيلTASC6.930337.712.9

BGUC0.140618.19.4مصرف الخليج
مصرف الشرق 

االوسط
BIME0.110148.85.7

BCOI0.47090.43.5المصرف التجاريBBAY0.080507.77.7مصرف بابل

BGUC0.14090.03.4مصرف الخليجBUND0.070475.97.2المصرف المتحد

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

2020/7/22ولغاية  2020/7/19حركة 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

(%)

BCOI0.4700.4700.0182.790.41221175000.073المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.4100.48017.12905.71424.54051200001.16مصرف بغداد 2

BIIB0.4200.4200.025.511.3241050000.010المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1100.1100.01269.1148.8129275000.51مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2600.2600.069.718.922650000.028مصرف االستثمار العراقي 5
BNOI0.7300.660-9.650.835.7551650000.02المصرف االهلي6

BSUC0.4100.400-2.415.26.1121000000.006مصرف سومر7

BBAY0.0800.0800.0507.740.256200000.203مصرف بابل8

BGUC0.1300.1407.7618.190.091420000.206مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1300.1300.0190.025.943327600.08مصرف الموصل لالستثمار10

BASH0.2300.26013.014.73.78650000.006مصرف اشور11

BMNS0.5900.580-1.747.728.5371450000.02مصرف المنصور لالستثمار12

BUND0.0700.0700.0475.934.071210000.159المصرف المتحد لالستثمار13

BELF0.1900.21010.50.50.13525000.0002مصرف ايالف االسالمي14

BCIH2.5202.410-4.41.02.666145500.0004مصرف جيهان االسالمي15

BNAI0.6500.6500.01.00.711631500.0004المصرف الوطني االسالمي16

6,375.31,961.31,0851,855,960.0

2020/7/22   -   2020/7/19حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 

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

(%)

SKTA3.4003.7008.811.042.56037001.103مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF14.00014.6004.30.00.11116800.0006الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.4601.70016.424.138.621387260.106المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3800.3800.00.017850.0023النخبة للمقاوالت العامة4

SILT1.3701.310-4.425.734.363183400.183العراقية للنقل البري5

SBPT17.50018.0002.90.813.422180000.0760بغداد العراق للنقل العام6

61.6129.016891,231.1

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

(%)

IMAP1.2601.250-0.859.875.79280860.9المنصور الدوائية1

IMOS6.3006.3000.06.3039.7563000.630الخياطة الحديثة2

INCP2.2202.2200.018.040.241337150.1الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.4201.400-1.44.706.6783160.079الكندي النتاج اللقاحات البيطرية6

IMIB2.6002.430-6.52.15.211121500.0الصناعات المعدنية والدراجات7

90.9167.415654,181.1

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

(%)

HPAL8.1508.4003.10.32.52375480.007فندق فلسطين1

HKAR0.7600.750-1.30.10.1356250.001فنادق كربالء2

HSAD10.02011.0009.81.2213.225136290.10فندق السدير3

1.615.83056,802.0

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

(%)

TASC7.1006.930-2.448.733835521483000.016آسيا سيل1

48.7337.73552,148,300.0

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

(%)

AIPM4.2504.3001.21.14.66215000.021انتاج وتسويق اللحوم1

AIRP11.50011.000-4.30.020.22139600.01تسويق المنتجات الزراعية4

1.14.8725,460.0

6579.12615.918014231934.2

المجموع

المجموع الكلي

المجموع



2020/7/22  ولغاية 2020/7/19 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

319.4327.260ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

ــــــــ___ــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

1ـــــــ2الشركات 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

(%)

BROI0.3900.4002.661101000000.0023مصرف االئتمان العراقي1
BLAD0.1800.1905.663.6026.1145475000.0254مصرف العطاء االسالمي2
BTIB1.2001.2000.025030051200000.2500مصرف الطيف االسالمي3

319.4327.260 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)

886.980.06375.313.91.3381.4443.21961.319.452.20802210857.42.0المصرفي

_____________________________________________التامين

22.28.061.636.1012.9935.812.7129.027.779.8817516810.122.98خدمات

______156____________167.4____________90.9______الصناعي

______30____________15.8____________1.6______الفنادق

______7____________4.8____________1.080______الزراعي

___3557.04___25___337.79.94___33.6___48.79.93___4.8االتصاالت

913.988.06579.1450.856.02615.9122271801اجملموع

____

_____

___

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

381.44

35.8 33.643.2
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(بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد


