
 2020/2/6  ولغاية 2020/2/2 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.29-474.43480.64المؤشر العام

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

3162.73270.21750ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 138.3-315.4453.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

38718الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

721.5834.1328478.71االحد

770.7303.4320479.06االثنين

601.6859.6361477.97الثالثاء

460.4500.1378477.22األربعاء

608.5773.0363474.43الخميس

3,162.73,270.21750المجموع

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

TASC8.0507.370-8.4اسيا سيلNAME0.5400.5807.4االمين للتأمين

SNUC0.3800.4005.3النخبة للمقاوالت العامة
الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.3702.190-7.6

HBAY69.00071.9904.3فندق بابل
المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.2601.170-7.1

AAHP1.1201.1300.9االهلية لالنتاج الزراعي
الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.7001.600-5.9

IMOS6.4506.5000.8الخياطة الحديثة
الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB3.0002.850-5.0

ً 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

 الى

الكلي

(%)
(%)دينار(%)سهم مليوندينار

HBAG8.050687.821.7فندق بغدادBBOB0.2801621.049.6مصرف بغداد

BTRI0.700350.010.7مصرف عبر العراق
الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.190558.517.7

BBOB0.280461.214.6مصرف بغدادBGUC0.140253.37.7مصرف الخليج التجاري

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.190248.87.6اسيا سيلTASC7.370357.811.3

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.070160.44.9بغداد للمشروبات الغازيةIBSD2.850260.58.2

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2020/2/6ولغايه 2020/2/2حركه 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

(%)

BCOI0.4600.4600.026.912.491150000.011المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2800.2800.01621.0461.2157700000.6484مصرف بغداد 2

BIIB0.4300.410-4.713.75.6181025000.0055المصرف  االسالمي3

BIBI0.2500.2500.01.50.383625000.00060مصرف االستثمار العراقي 4

BNOI0.5700.5700.01.81.051425000.000725المصرف االهلي العراقي 5

BGUC0.1400.1400.0253.335.533420000.0844مصرف الخليج التجاري 6

BMFI0.1500.1500.025.03.82378750.010مصرف الموصل 7

BKUI1.0901.0900.00.010.014360000.000003مصرف كوردستان8

BASH0.2400.230-4.29.52.22575000.004مصرف اشور9

BMNS0.6500.640-1.564.441.6351600000.0258مصرف المنصور لالستثمار10

BUND0.0700.0700.0160.411.229210000.053المصرف المتحد لالستثمار11

BTRI0.7000.7000.0350.0245.011848000.133مصرف عبر العراق12

2,527.6819.82951,246,875.0

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

(%)

NAME0.5400.5807.412.87.21322150.334االمين للتأمين1

NGIR0.6400.6400.032.220.6312801.610الخليج للتأمين2

45.027.8162,215.0

2020/2/6   -   2020/2/2حركة 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

(%)

SKTA4.3504.200-3.414.962.95342001.491مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF16.60016.000-3.61.524.424128000.190الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6801.600-4.87.311.617364480.032المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3800.4005.34.31.858260.209النخبة للمقاوالت4

SILT1.3601.330-2.284.0111.880186200.600العراقية للنقل البري5

SBPT17.00017.0400.20.22.68170400.0155بغداد العراق للنقل العام6

112.2215.118753,448.0

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

(%)

IMAP1.2601.170-7.186.3104.815075691.334المنصور الدوائية1

IMOS6.4506.5000.80.100.65165000.010الخياطة الحديثة2

IITC9.0009.0000.00.43.7645000.082العراقية للسجاد3

IBSD2.9502.850-3.489.3260.501555053990.0503بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.1701.160-0.916.619.227200100.096العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP2.3702.190-7.6248.8558.47452332601.6385الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.7001.600-5.92.64.4795040.043الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB3.0002.850-5.00.92.5611142500.0178الصناعات المعدنية والدراجات8

444.9954.2809593,422.6

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

(%)

HPAL9.2509.2500.00.76.08413480.015فندق فلسطين1

HBAY69.00071.9904.30.431.2181439800.0224فندق بابل2

HBAG8.2008.050-1.885.9687.862309522.2337فندق بغداد3

HNTI10.40010.100-2.95.051.113631550.080الوطنية لالستثمارات السياحية 4
HMAN13.25013.000-1.90.11.42379990.004فندق المنصور5

92777103238,087.6

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

(%)

AAHP1.1201.1300.90.020.0216500.0035االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF8.7508.8000.60.050.5926400.0173اسماك الشرق االوسط2

AIPM4.6204.500-2.61.88.511225000.0368العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

AIRP11.00011.0000.00.11.4539600.0375المنتجات الزراعية4

2.010.42625,789.8

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

(%)

TASC8.0507.370-8.446.3357.831422847000.0149اسيا سيل1

46.3357.83142284700

3270.23162.617504444538

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2020/2/6  ولغاية 2020/2/2 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

765.4853.671ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

5.5-9.515.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

116الشركات 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

(%)

BROI0.4000.390-2.52.100.822975000.0008مصرف االئتمان العراقي1
BLAD0.1900.1900.00.30.02475000.00مصرف العطاء االسالمي2
BTIB1.2001.2000.0400.00480.0011200000.4000مصرف الطيف االسالمي3

BAIB1.1001.1000.0300.0330.031100000.30مصرف اسيا العراق4

IHFI1.4601.4600.00.500.73324240.030الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 5

SAEI0.6800.7002.91.5001.050248720.022االمين لالستثمارات العقارية6

TZNI2.5002.5000.06.0515.135445744570.0003الخاتم لالتصاالت7

NAHF0.4700.4700.055.0325.86411752.201االهلية للتامين8

765.4853.671 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)

660.4652.22527.626.125.8189.0161.0819.823.0619.64384429512.914.9المصرفي

______16____________27.8____________45.0______التامين

7.0___13187___4.88___10.5215.1___5.8__6.5112.2___خدمات

41.779.9444.99.418.0121.6233.5954.212.7524.47391128094.813.8الصناعي

0.10.0992.10.20.13.90.8777.40.510.11311032.91.0الفنادق

______26____________10.4____________2.0______الزراعي

0.16.046.30.213.00.848.0357.80.2213.41373140.311.8االتصاالت

702.4744.73270.2315.4453.83162.6812071750اجملموع

____

_____

___

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




