
 2020/1/16  ولغاية 2020/1/12 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

2.38-486.61498.48المؤشر العام

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

5646.24842.82832ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 2100.3-80.52180.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

37428الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1108.21,266.6608495.84االحد

641.8889.1440493.09االثنين

646.9832.5582488.82الثالثاء

728.9533.8674488.63األربعاء

2520.41,320.8528486.61الخميس

5,646.24,842.82832المجموع

جدول  حركة التداول اليومية 
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 ملخص السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

IMOS6.5007.0007.7الخياطة الحديثة
الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.9202.310-20.9

TASC8.6509.1005.2اسيا سيل
الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB3.5102.900-17.4

الوطنية لالستثمارات 

السياحية
HNTI9.2009.3501.6

الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV2.0501.750-14.6

SILT1.5801.350-14.6العراقية للنقل البريHBAG8.5008.5300.4فندق بغداد

IRMC10.1308.800-13.1انتاج االلبسة الجاهزة

ً 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 اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم مليوندينار

BBOB0.290934.119.3مصرف بغداد
الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.3101808.732.0

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.080841.517.4بغداد للمشروبات الغازيةIBSD3.1801700.330.1

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.310705.114.6اسيا سيلTASC9.100579.410.3

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.110550.911.4

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.410379.76.7

BBOB0.290271.14.8مصرف بغدادIBSD3.180533.111.0بغداد للمشروبات الغازية

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2020/1/16ولغايه 2020/1/12حركه 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

(%)

BCOI0.4700.460-2.136.416.7271150000.015المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3000.290-3.3934.1271.1117725000.3736مصرف بغداد 2

BIIB0.4100.400-2.42.51.021000000.0010المصرف  االسالمي3

BIME0.1100.1100.0550.958.165275000.220مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2800.270-3.60.10.032675000.00005مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.6000.590-1.70.30.221475000.000124المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.5100.5100.011.25.741275000.0045مصرف سومر التجاري7

BBAY0.1100.100-9.191.19.120250000.036مصرف بابل 8

BGUC0.1500.140-6.7184.026.162420000.0613مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1600.150-6.3182.027.519378750.072مصرف الموصل 10

BASH0.2400.230-4.29.02.14575000.004مصرف اشور11

BMNS0.6700.660-1.569.445.7281650000.0278مصرف المنصور لالستثمار12

BUND0.0900.080-11.1841.568.1220240000.281المصرف المتحد لالستثمار13

2,912.4531.65721,008,875.0

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

(%)

NAME0.5500.540-1.887.047.13120622.278االمين للتأمين1

NGIR0.6400.6400.00.10.1112800.006الخليج للتأمين2

87.147.1322,062.3

2020/1/16   -   2020/1/12حركة 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

(%)

SKTA4.4004.150-5.714.763.56541501.471مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF16.00015.000-6.30.23.13120000.025الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7001.650-2.917.228.826375870.076المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.4000.390-2.50.90.418050.0438النخبة للمقاوالت العامة4

SILT1.5801.350-14.6119.4164.997189000.853العراقية للنقل البري5

SBPT18.50018.300-1.10.59.013183000.0488بغداد العراق للنقل العام6

152.9269.620553,737.0

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

(%)

IMAP1.5001.410-6.0267.9379.745191214.142المنصور الدوائية1

IMOS6.5007.0007.71.9112.461170000.191الخياطة الحديثة2

IITC8.7508.7500.00.43.1643750.070العراقية للسجاد3

IBSD3.2103.180-0.9533.11700.281975639190.3006بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.2701.200-5.557.970.989207000.335العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP2.9202.310-20.9705.11808.70858350824.6427الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV2.0501.750-14.643.080.4106103950.725الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB3.5102.900-17.43.210.1027145000.0634الصناعات المعدنية والدراجات8

IRMC10.1308.800-13.11.2310.717140180.077انتاج االلبسة الجاهزة9

1,613.74,076.31762655,970.9

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

(%)

HPAL9.5009.5000.00.65.910424650.014فندق فلسطين1

HBAY68.00063.000-7.40.745.4561260000.0357فندق بابل2

HBAG8.5008.5300.41.311.015327980.0337فندق بغداد3
HNTI9.2009.3501.66.459.616584660.103الوطنية لالستثمارات السياحية 4

912297217,263.4

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

(%)

AIPM4.6504.500-3.24.218.823225000.0833العراقية النتاج وتسويق اللحوم 1

AIRP11.75011.000-6.40.11.6339600.039العراقية للمنتجات الزراعية 2

4.320.42626,460.0

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

(%)

TASC8.6509.1005.263.5579.413828210000.0205اسيا سيل1

63.5579.41382821000

4842.95646.228324785369

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2020/1/16  ولغاية 2020/1/12 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

688.4699.9110ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

9.57.71.8تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

25___الشركات المتداوله

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)

الدوران معدل

(%)

BROI0.4100.390-4.960.7023.8849975000.0243مصرف االئتمان العراقي1
BLAD0.2000.2000.018.43.78500000.01مصرف العطاء االسالمي2

BAIB1.1001.1000.0600.0660.091100000.60مصرف اسيا العراق3

IHFI1.5001.5000.00.901.35524900.054الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

TZNI2.5002.5000.03.819.523345744570.0002الخاتم لالتصاالت5

BERI0.2000.130-35.02.00.32344500.0008مصرف اربيل6

NAHF0.4600.4600.02.551.17411500.102االهلية للتامين7

688.4699.9110 المجموع الكلي



 القطاعات حسب مقسمه  (بيع-  شراء ) العراقيين لغير التداول حركه

القطاع

 االسهم عدد

الكلي

(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)

___5721.4___8___531.60.56___3.0___2912.40.7___20.0المصرفي

______32____________47.1____________87.1______التامين

______205____________269.6___________152.9______خدمات

30.3543.41613.71.933.777.51718.44076.31.9042.161314617620.78.3الصناعي

______97____________121.9____________9.0______الفنادق

______26____________20.4____________4.3______الزراعي

2.9___4138___79.8___462.4579.4___79.6___50.563.5___االتصاالت

50.3593.94842.980.52,180.85646.2211502832اجملموع

____

_____

___

في حالة وجود اختالف بين هذه النشرة والنشرة التي يصدرها السوق قد تكون بسبب قيام السوق بتعديل بعض العقود على بعض جلسات االسبوع 

العراقين التداوللغير 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




