
 2020/3/12  ولغاية 2020/3/8 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

3.86-451.04469.16المؤشر العام

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

4637.56763.91884ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 279.3-193.4472.6التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

38133الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

557.41,154.2445463.73االحد

567.4731.2442457.19االثنين

2753.54012.5411454.92الثالثاء

379.9370.5241456.13األربعاء

379.3495.5345451.04الخميس

4,637.56,763.91884المجموع

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

الشركه رمز(%)

 االغالق سعر

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP14.80015.4004.1

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.3902.000-16.3

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0800.070-12.5

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.4701.290-12.2

BBAY0.1000.090-10.0مصرف بابل

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.1100.100-9.1

ً 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
االغالق سعر

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم مليوندينار

BTRI0.7002100.045.3مصرف عبر العراقBTRI0.7003000.044.4مصرف عبر العراق

BBOB0.300627.713.5مصرف بغدادBBOB0.3002070.830.6مصرف بغداد

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.070431.66.4اسيا سيلTASC6.420417.19.0

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.100191.12.8

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.000383.48.3

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.000175.62.6

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.450303.06.5

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2020/3/12ولغاية   2020/3/8حركة 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

(%)

BCOI0.4700.450-4.339.017.891125000.02المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3200.300-6.32070.8627.7219750000.83مصرف بغداد 2

BIIB0.4200.400-4.818.77.5101000000.007المصرف  االسالمي3

BIME0.1100.100-9.1191.119.517250000.076مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2500.240-4.025.66.394600000.01مصرف االستثمار العراقي 5

BSUC0.5100.5100.022.311.3121275000.009مصرف سومر6

BBAY0.1000.090-10.017.01.62225000.007مصرف بابل7

BGUC0.1400.1400.0105.113.916420000.035مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1600.150-6.341.36.09378750.016مصرف الموصل9

BASH0.2500.230-8.036.98.421575000.015مصرف اشور10

BMNS0.6500.620-4.693.158.8251550000.04مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0800.070-12.5431.630.351210000.14المصرف المتحد لالستثمار12

BTRI0.7000.7000.03000.02100.021848001.14مصرف عبر العراق13

6,092.42,909.4397835,875.0

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

(%)

NAME0.7000.640-8.60.40.3324440.012االمين للتأمين1

0.40.332,444.2

2020/3/12   -   2020/3/8حركة 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

(%)

SKTA4.4204.020-9.012.451.36740201.237مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF16.80015.750-6.30.34.77126000.036الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.5901.510-5.012.519.316343980.055المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.4100.390-4.93.81.528060.182النخبة للمقاوالت4

SILT1.3501.300-3.772.995.5109182000.520العراقية للنقل البري5

SBPT18.00017.500-2.81.4024.59175000.140بغداد لنقل الركاب6

103.2196.721051,017.8

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

(%)

IMAP1.4701.290-12.2155.5210.818983452.40المنصور الدوائية1

IMOS6.3506.3500.00.010.04163500.001الخياطة الحديثة2

IITC10.80010.000-7.40.54.91450000.10العراقية للسجاد3

IBSD2.6302.450-6.8122.7302.992194344660.07بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.2501.220-2.433.740.162210450.2العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP2.3902.000-16.3175.6383.4253303741.16الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.6301.520-6.77.411.51490290.12الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB2.9002.670-7.93.38.6619133500.07الصناعات المعدنية والدراجات8

498.6962.3771513,263.7

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

(%)

HPAL9.1009.000-1.10.21.42402300.003فندق فلسطين1

HBAY72.00067.000-6.91.7116.4491340000.08فندق بابل2

HBAG8.0608.000-0.72.015.822307600.05فندق بغداد3

HNTI8.7708.600-1.90.21.89537760.003الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HKAR0.8100.800-1.20.20.2460000.003فنادق كربالء5
HMAN11.50011.000-4.30.44.67321530.01فندق المنصور6

4.6140.193218,535.8

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

(%)

AAHP1.1301.100-2.70.030.0316330.005االهلية لالنتاج الزراعي1

AIPM4.8004.600-4.21.67.25230000.03العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

AIRP14.80015.4004.10.34.42955440.08المنتجات الزراعية3

1.911.63523,632.5

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

(%)

TASC6.9706.420-7.962.8417.137519902000.02اسيا سيل1

62.8417.13751990200.0

6763.94637.518843634968.9

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



20203/12  ولغاية 2020/3/8 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

650.4732.692ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

7.37.30.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

15___الشركات 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

(%)

BROI0.4000.380-5.040.015.3530950000.0160مصرف االئتمان العراقي1
BTIB1.2001.2000.0402.8483.4181200000.4028مصرف الطيف االسالمي2

BAIB1.1001.1000.0200.0220.021100000.20مصرف اسيا العراق3

IHFI1.4601.4600.00.81.22324240.050الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

TZNI2.4002.4000.03.07.303843914780.0002الخاتم لالتصاالت5

IKHC1.4501.4500.03.75.36114500.370طريق الخازر  المواد االنشائية6

650.4732.692 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)

___3974.3___17___2909.44.15____120.9___6092.46.6___402.9المصرفي

______3____________0.3____________0.4______التامين

______210____________196.7_________103.2______خدمات

0.382.4498.60.116.50.6199.4962.30.120.711277710.116.5الصناعي

1.00.44.621.79.871.830.3140.151.321.612269312.928.0الفنادق

______35____________11.6____________1.9______الزراعي

44.5___167375___58.25___243.0417.1___57.8___36.362.8___االتصاالت

404.1119.26763.9193.4472.64637.5303201884اجملموع

____

_____

___

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




