
 2020/4/30  ولغاية 2020/4/26 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

7.05-413.52444.90المؤشر العام

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

372.3584.0392ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 28.0-79.5107.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

27ـــــــــ32الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

82.0106.570430.47االحد

115.8177.3125420.66الثالثاء

174.5300.2197413.52الخميس

372.3584.0392المجموع

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

(%)

ديناردينار

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP15.40013.210-14.2

TASC6.1605.300-14.0اسيا سيل

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.3302.010-13.7

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA3.9003.370-13.6

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.8601.610-13.4

ً 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
االغالق سعر

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم مليوندينار

BBOB0.270203.634.9مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.01084.822.8

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.070116.419.9

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.09058.015.6

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.09070.812.1مصرف بغدادBBOB0.27055.014.8

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.09049.08.4العراقية للنقل البريSILT1.21051.913.9

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.01041.27.1اسيا سيلTASC5.30047.012.6

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا

الشركه اسم

 2020/4/30ولغاية   2020/4/26حركة 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

(%)

BCOI0.4500.410-8.91.30.561025000.001المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3000.270-10.0203.655.071675000.08مصرف بغداد 2

BIME0.1000.090-10.070.86.417225000.028مصرف الشرق االوسط3

BIBI0.2400.230-4.20.50.102575000.0002مصرف االستثمار العراقي 4

BSUC0.5100.490-3.911.85.871225000.005مصرف سومر5

BBAY0.1000.090-10.01.00.12225000.0004مصرف بابل6

BGUC0.1400.130-7.16.70.96390000.002مصرف الخليج التجاري 7

BMFI0.1400.1400.00.00.01353500.000002مصرف الموصل8

BKUI1.0601.010-4.70.40.414040000.0001مصرف كوردستان9

BASH0.2300.210-8.72.10.43525000.001مصرف اشور10

BMNS0.6200.550-11.313.07.2211375000.01مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0700.0700.0116.47.319210000.04المصرف المتحد لالستثمار12

427.484.11561,084,350.0

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

(%)

NGIR0.7200.7200.03.02.2114400.2الخليج للتأمين1

3.02.211,440.0

2020/4/30   -   2020/4/26حركة 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

(%)

SKTA3.9003.370-13.61.24.01533700.116مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMRI1.5001.5000.00.00.01341700.00004المعمورة لالستثمارات العقارية2

SNUC0.3900.370-5.10.10.127640.007النخبة للمقاوالت3

SILT1.3301.210-9.040.251.915169400.287العراقية للنقل البري4

41.656.03337,540.0

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

(%)

IMAP1.2001.040-13.30.20.2367280.002المنصور الدوائية1

IITC10.1009.120-9.70.10.5345600.01العراقية للسجاد2

IBSD2.3302.010-13.741.284.76583564390.02بغداد للمشروبات الغازية 3

IIDP1.2501.090-12.849.058.020188030.3العراقية لتصنيع وتسويق التمور4

INCP1.8601.610-13.43.14.913244510.02الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.5201.380-9.27.09.9481970.12الكندي النتاج اللقاحات البيطرية6

IMIB2.8002.8000.00.020.061140000.0004الصناعات المعدنية والدراجات7

100.4158.4102426,450.1

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

(%)

HPAL9.0008.550-5.00.00.11382190.0003فندق فلسطين1

HBAY62.00057.000-8.10.316.281140000.01فندق بابل2

HBAG8.0507.650-5.00.040.31294140.001فندق بغداد3
HMAN11.0009.930-9.70.22.19290250.01فندق المنصور4

0.518.719143,414.3

المجموع

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

(%)

AAHP1.1001.090-0.91.291.4626270.224االهلية لالنتاج الزراعي1

AIPM4.6004.180-9.11.14.49209000.02العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

AIRP15.40013.210-14.20.010.2447560.004المنتجات الزراعية3

2.46.11521,526.8

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

(%)

TASC6.1605.300-14.08.847.06616430000.003اسيا سيل1

8.847.0661643000.0

584.1372.43923357721.1

المجموع

المجموع الكلي

المجموع



2020/4/30  ولغاية 2020/4/26 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1672.41096.815ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.6-0.00.6تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

23___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

(%)

BROI0.3800.340-10.51.40.52850000.0006مصرف االئتمان العراقي1
BTIB1.2001.2000.0400.0480.081200000.4000مصرف الطيف االسالمي2

BAIB1.1001.1000.0200.0220.021100000.20مصرف اسيا العراق3

NAHF0.5200.450-13.51.00.4111250.038االهلية للتامين4

BZII0.3700.3700.01070.0395.92925000.4280مصرف زين العراق5

1,672.41,096.815 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)

___233515614.7___15.125.384.117.92___55.085.3427.412.9المصرفي

______1____________2.2____________3.0______التامين

______33___2______56.0___0.03___41.60.1___0.05خدمات

19.527.5100.419.427.440.155.3158.425.334.9243810223.537.3الصناعي

0.20.040.540.27.713.20.418.770.32.2221910.510.5الفنادق

___156.7___1___6.10.2___0.01___2.40.1___0.003الزراعي

2.15.08.823.956.911.226.547.023.856.398.0256612.137.9االتصاالت

76.9117.9584.179.5107.5372.460100392اجملموع

____

_____

___

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

120.9 

0.6 

71.8 

199.4 

30.3 

243.0 

120.9 

-198.7 

41.6 

-243.0 
-300.0 

-200.0 

-100.0 
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100.0 

200.0 

300.0 

 اتصاالت الفنادق صناعي المصرفي

ن
يو

مل
 

 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




