
 2020/9/3  ولغاية 2020/8/31من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

467.16466.171.00المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

7465.98835.01617ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

4736.235.04701.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

391811الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

4519.94633.2328469.75االثنين

1286.41302.7470472.05الثالثاء

805.31455.0444467.47األربعاء

854.31,444.1375467.16الخميس

7,465.98,835.01617المجموع

جدول  حركة التداول اليومية للسوق النظامي
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 ملخص السوق النظامي

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)
الشركه رمزالشركه اسم

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

IMOS7.9308.6709.3الخياطة الحديثة
مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.1200.110-8.3

مصرف الخليج 

التجاري
BGUC0.1300.1407.7

مصرف ايالف 

االسالمي
BELF0.2100.200-4.8

الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF14.60015.7007.5

الوطنية 

لالستثمارات 

السياحية

HNTI8.0007.750-3.1

BASH0.3000.3206.7مصرف اشور الدولي
المنصور 

للصناعات الدوائية
IMAP1.1901.160-2.5

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2500.2604.0

الصناعات 

الكيمياوية 

والبالستيكية

INCP2.0902.040-2.4

ً 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

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم مليوندينار

BKUI1.0104040.654.1مصرف كوردستانBKUI1.0104000.645.3مصرف كوردستان

BBOB0.4301339.917.9مصرف بغدادBBOB0.4303092.135.0مصرف بغداد

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.690431.54.9

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.930472.26.3

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.070179.02.0

العراقية النتاج 

وتسويق اللحوم
AIPM4.400327.94.4

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.930160.91.8

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.690298.34.0

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2020/9/3ولغاية   2020/8/31حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه للفترة من    



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

(%)

BCOI0.4500.4602.217.27.8171150000.01المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.4400.430-2.33092.11339.93271075001.2مصرف بغداد 2

BIIB0.4600.4600.018.78.7131150000.01المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1200.110-8.383.89.717275000.03مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2500.2604.0131.734.940650000.05مصرف االستثمار العراقي 5
BNOI0.6900.6900.0431.5298.3911725000.17المصرف االهلي6

BSUC0.4000.4000.019.07.691000000.01مصرف سومر7

BBAY0.0900.0900.087.57.821225000.03مصرف بابل8

BGUC0.1300.1407.794.012.615420000.03مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1300.1300.059.37.7111327600.02مصرف الموصل لالستثمار10

BKUI1.0101.0100.04000.64040.654040001.00مصرف كوردستان11

BASH0.3000.3206.780.826.25780000.000.03مصرف اشور12

BMNS0.5800.5901.762.937.450147500.0000.03مصرف المنصور لالستثمار13

BUND0.0700.0700.0179.012.51321000.000.06المصرف المتحد لالستثمار14

BELF0.2100.200-4.81.70.3150000.000.001مصرف ايالف االسالمي15

BCIH2.2902.2900.00.81.82583950.000.0003مصرف جيهان االسالمي16

8,360.55,853.96892,343,760.0

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

(%)

NGIR0.7100.7100.04.02.8114200.20الخليج للتأمين1

4.02.81.00

2020/9/3   -   2020/8/31حركة 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

(%)

SKTA3.6503.6901.122.280.23836902.22مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF14.60015.7007.53.858.470125600.47الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6501.630-1.210.717.324371310.05المعمورة لالستثمارات العقارية3

SILT1.4801.5102.094.8143.850211400.68العراقية للنقل البري4

SBPT18.50018.5000.00.48.07185000.04بغداد العراق للنقل العام5

131.8307.718993,021.4

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

(%)

IMAP1.1901.160-2.525.129.13375040.4المنصور الدوائية1

IMOS7.9308.6709.32.5123.06486700.25الخياطة الحديثة2

IITC9.2509.4001.60.87.8847000.17العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD2.9402.930-0.3160.93472.23325195860.09بغداد للمشروبات الغازية 4

INCP2.0902.040-2.419.339.758309810.1الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.4001.4402.94.86.91085540.1الكندي لللقاحات البيطرية6

IMIB2.6002.6200.80.82.011131000.02المعدنية والدراجات7

IRMC11.00011.2502.30.33.03179210.02انتاج االلبسة الجاهزة8

214.5583.8519563,820.8

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

(%)

HPAL8.4508.400-0.60.252.13375480.01فندق فلسطين1

HBAY71.00072.0001.40.214.9151440000.01فندق بابل2

HBAG8.0508.000-0.630.41234.942307600.79فندق بغداد3

HNTI8.0007.750-3.10.010.11484610.0002االستثمارات السياحية4

HKAR0.8600.8701.20.050.04165250.001فنادق كربالء5

HMAN10.00010.0500.50.54.85293760.02فنادق المنصور6

HSAD10.32010.5001.70.040.41130100.003فندق  السدير7

31.4257.268309,679.4

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

(%)

AIPM4.4304.400-0.773.7327.912220001.47انتاج وتسويق اللحوم1

73.7327.91222,000.0

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

(%)

TASC6.9007.0001.419.01132.7013921700000.01اسيا سيل1

19.0132.71392170000.0

8835.07465.91617408971.3

المجموع

المجموع

المجموع الكلي

المجموع



2020/9/3  ولغاية 2020/8/31 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1725.02175.820ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

0.20.040.2تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

18ــــــالشركات المتداولة

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

 سعر

 االغالق

 الحالي

التغير نسبه

(%)

 عدد

 االسهم

المتداوله

 حجم

التداول

 مليون)

 عدد

العقود

السوقية القيمة

(دينار مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.3900.3900.01.350.53975000.001مصرف االئتمان العراقي1

BINI1.0001.0000.01312.51312.522500000.53مصرف نور العراق2
BQAB0.2800.240-14.34.01.01600000.002مصرف القابض االسالمي 3
BZII0.3800.3800.00.010.0041950000.000004مصرف زين العراق االسالمي4

NDSA0.6300.6300.00.30.2144100.005دار السالم للتامين5

BAIB1.1001.1000.0400.0440.021100000.40مصرف اسيا العراق6

TZNI2.3502.3500.00.150.4342999890.00001الخاتم لالتصاالت7

SAEI0.6500.6500.00.20.1145240.003االمين  العقارية8

IMCI65.00065.0000.06.5421.16117003.60الصنائع الكيماوية9

1,725.02,175.8204,933,123.3 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)

5113.742.238360.561.20.514619.6517.675853.978.920.301361768919.72.47المصرفي

______1.0____________2.8____________4.0______التامين

______189___2______307.7___1.63______131.8___1.00خدمات

34.48.0214.516.13.71101.117.4583.817.312.97521151910.022.12الصناعي

______68____________257.2____________31.4______الفنادق

______12____________327.9____________73.677______الزراعي

___139.002.88___4___132.7010.47___13.90___19.0110.5___2.00االتصاالت

5,151.150.28835.04736.235.07465.9194281617اجملموع

____

_____

___

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




