
 2020/2/27  ولغاية 2020/2/23 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.03-462.83462.96المؤشر العام

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

5118.85469.52296ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

679.6332.4347.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

391311الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

356.2291.2467462.95االحد

701.5575.3547464.70االثنين

419.1313.4412462.76الثالثاء

774.4378.5447464.52األربعاء

2867.63,911.1423462.83الخميس

5,118.85,469.52296المجموع

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

(%)

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP10.30013.10027.2

العراقية للسجاد 

والمفروشات
IITC10.2309.500-7.1

العراقية النتاج وتسويق 

اللحوم
AIPM4.5005.00011.1فندق المنصورHMAN12.60011.750-6.7

العراقية لتصنيع وتسويق 

التمور
IIDP1.2001.2806.7

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.1902.070-5.5

SNUC0.3900.370-5.1النخبة للمقاوالت العامةHBAY68.00072.0005.9فندق بابل

BBOB0.2900.3003.4مصرف بغداد
الوطنية لالستثمارات 

السياحية
HNTI9.4009.000-4.3

ً 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

BTRI0.7002170.042.4مصرف عبر العراقBTRI0.7003100.056.7مصرف عبر العراق

HBAY72.000495.29.7فندق بابلBBOB0.300820.615.0مصرف بغداد

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.070242.14.4

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.070484.49.5

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.070196.43.6بغداد للمشروبات الغازيةIBSD2.600332.16.5

TASC7.060284.15.6اسيا سيلSILT1.320181.03.3العراقية للنقل البري

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2020/2/27ولغايه 2020/2/23حركة 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

(%)

BCOI0.4600.4600.026.412.1171150000.011المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2900.3003.4820.6243.766750000.33مصرف بغداد 2

BIIB0.4200.410-2.43.91.631025000.002المصرف  االسالمي3

BIME0.1100.1100.012.51.39275000.005مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2400.2400.013.63.277600000.01مصرف االستثمار العراقي 5

BSUC0.5100.5100.020.010.271275000.008مصرف سومر6

BBAY0.1000.1000.063.16.324250000.025مصرف بابل7

BGUC0.1400.1400.016.92.413420000.006مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1400.1400.05.70.85353500.002مصرف الموصل9

BASH0.2400.2400.05.11.23600000.002مصرف اشور10

BMNS0.6400.6501.6171.1109.1651625000.07مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0700.0700.0196.413.927210000.065المصرف المتحد لالستثمار12

BELF0.1800.1800.00.30.02450000.0001مصرف ايالف13

BTRI0.7000.7000.03100.02170.051848001.17مصرف عبر العراق14

4,455.52,575.9253853,350.0

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

(%)

NAME0.5900.6103.49.65.81323300.250االمين للتأمين1

9.65.8132,329.6

2020/2/27   -   2020/2/23حركة 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

(%)

SKTA4.4004.4000.022.3100.916644002.230مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF16.00015.750-1.60.69.63126000.076الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6101.600-0.63.35.315364480.014المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3900.370-5.196.034.1227644.649النخبة للمقاوالت4

SILT1.3101.3200.8181.0237.2124184801.293العراقية للنقل البري5

SBPT17.04017.0800.20.132.13170800.013بغداد لنقل الركاب6

303.3389.233353,448.0

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

(%)

IMAP1.2401.2500.8132.2161.822380862.04المنصور الدوائية1

IMOS6.5006.5000.00.42.8965000.04الخياطة الحديثة2

IITC10.2309.500-7.10.32.91547500.06العراقية للسجاد3

IBSD2.6302.600-1.1126.1332.113394610660.07بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.2001.2806.7104.2131.7231220800.6العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP2.1902.070-5.5242.1484.36363314371.59الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.6001.6000.03.86.0795040.06الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB2.8502.9001.85.515.7342145000.11الصناعات المعدنية والدراجات8

IRMC9.0009.0500.60.10.585144170.004االلبسة الجاهزة9

614.81,138.01234543,336.9

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

(%)

HPAL9.4009.100-3.20.10.92406770.002فندق فلسطين1

HBAY68.00072.0005.97.1495.2701440000.35فندق بابل2

HBAG8.1908.000-2.319.7153.439307600.51فندق بغداد3

HNTI9.4009.000-4.32.119.221562770.034الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HKAR0.8500.8500.07.16.02063750.095فنادق كربالء5
HMAN12.60011.750-6.70.22.63343450.01فندق المنصور6

36677155231,037.0

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

(%)

AIPM4.5005.00011.19.343.554250000.19العراقية النتاج وتسويق اللحوم 1

AIRP10.30013.1000.45.22847160.12المنتجات الزراعية2

9.748.78225,000.0

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

(%)

TASC7.0507.0600.140.3284.122621886000.013اسيا سيل1

40.3284.12262188600

5469.55118.922963897101

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2020/2/27  ولغاية 2020/2/23 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

622.6652.093ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

64.67.856.8تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

235الشركات 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)

الدوران معدل

(%)

BINI1.0001.0000.01.51.512500000.001مصرف نور العراق االسالمي1
BROI0.4000.380-5.012.985.0510950000.0052مصرف االئتمان العراقي2
BLAD0.1900.170-10.53.80.61425000.00مصرف العطاء االسالمي3
BTIB1.2001.2000.0103.35124.011200000.1034مصرف الطيف االسالمي4

BAIB1.1001.1000.0400.0440.041100000.40مصرف اسيا العراق5

IHFI1.4601.4600.00.570.83524240.034الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 6

SAEI0.6500.6500.091.40265.1811945241.313االمين لالستثمارات العقارية7

TZNI2.4802.400-3.23.959.534843914780.0002الخاتم لالتصاالت8

NAHF0.4800.4902.13.001.47112250.120االهلية للتامين9

BINT1.8501.9505.42.03.831950000.0020المصرف الدولي االسالمي10

622.6652.093 المجموع الكلي



 القطاعات حسب مقسمة  (بيع-  شراء ) العراقيين لغير التداول حركة

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)

552.249.14455.512.41.1166.225.92575.96.451.01322325312.69.1المصرفي

______13____________5.8____________9.6______التامين

___13330.3___389.24.83___18.8___303.318.2___55.3خدمات

38.675.5614.86.312.3100.7197.41138.08.8517.342010612341.68.6الصناعي

5.00.2036.313.80.6350.00.2677.251.690.02321551.91.3الفنادق

______82____________48.7____________9.7______الزراعي

6.211.440.315.528.343.9108.9284.115.4738.313982265.843.4االتصاالت

657.3136.25469.5679.6332.45118.9692292296اجملموع

____

_____

___

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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 اتصاالت الفنادق صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




