
 2020/5/21  ولغاية 2020/5/17 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.91-424.67428.57المؤشر العام

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

2342.81994.11301ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 276.0-217.7493.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

32814الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

856.5387.9244428.69االحد

681.0523.5543428.06الثالثاء

805.31,082.7514424.67الخميس

2,342.81,994.11301المجموع

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

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.9402.28017.5

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.4700.440-6.4

IMOS6.6306.300-5.0الخياطة الحديثةHSAD10.65011.5508.5فندق السدير

HPAL8.8008.370-4.9فندق فلسطينTASC6.4506.9908.4اسيا سيل

SILT1.3401.4105.2العراقية للنقل البري
مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2300.220-4.3

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.2101.2705.0

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.5200.500-3.8

ً 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

BBOB0.310605.730.4مصرف بغداد
العراقية النتاج 

وتسويق اللحوم
AIPM4.400667.828.5

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.550278.414.0

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.190498.021.3

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.190226.011.3اسيا سيلTASC6.990209.99.0

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.060219.611.0مصرف بغدادBBOB0.310184.87.9

العراقية النتاج 

وتسويق اللحوم
AIPM4.400153.27.7

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.280157.76.7

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا

الشركه اسم

ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

الشركه اسم

 2020/5/21ولغاية   2020/5/17حركة 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

(%)

BCOI0.4400.430-2.34.01.751075000.002المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3100.3100.0605.7184.869775000.24مصرف بغداد 2

BIIB0.4000.4000.08.13.241000000.003المصرف  االسالمي3

BIME0.1000.1000.027.62.85250000.011مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2300.220-4.32.10.473550000.001مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.5200.500-3.81.00.5011250000.0004المصرف االهلي6

BSUC0.4700.440-6.426.511.8161100000.011مصرف سومر7

BBAY0.0900.0900.018.01.62225000.007مصرف بابل8

BGUC0.1300.1300.070.79.215390000.024مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1300.1300.034.74.513328250.014مصرف الموصل10

BASH0.2200.2200.04.00.92550000.002مصرف اشور11

BMNS0.5600.550-1.8278.4154.2531375000.11مصرف المنصور لالستثمار12

BUND0.0600.0600.0219.613.222180000.07المصرف المتحد لالستثمار13

1,300.3388.8210904,825.0

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

(%)

NAME0.5600.540-3.62.31.23620620.061االمين للتأمين1

2.31.2361,440.0

2020/5/21   -   2020/5/17حركة 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

(%)

SKTA3.5203.450-2.07.124.75034500.7مدينة العاب الكرخ السياحية1

SILT1.3401.4105.246.363.936197400.3العراقية للنقل البري2

53.488.6864,578.0

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

(%)

IMAP1.2101.2705.088.0112.212582161.4المنصور الدوائية1

IMOS6.6306.300-5.00.010.1263000.001الخياطة الحديثة2

IITC9.7509.600-1.53.028.52148000.59العراقية للسجاد3

IBSD2.2502.190-2.7226.0498.003423883590.13بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.2501.230-1.651.063.18212180.3العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP1.9402.28017.571.2157.7147346260.47الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.4201.4300.74.05.81084940.07الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB2.7002.7000.03.7110.0111135000.074الصناعات المعدنية والدراجات8

446.8875.4666470,997.3

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

(%)

HPAL8.8008.370-4.90.21.54374140.004فندق فلسطين1

HBAY62.00062.5000.80.533.5181250000.027فندق بابل2

HBAG7.5007.6001.30.010.11292220.0003فندق بغداد3

HSAD10.65011.5508.56.775.9102143100.54فندق السدير4

7.4111.0125154,222.0

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

(%)

AAHP1.0401.010-2.90.020.0215810.003االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF8.4208.4200.00.010.04125260.002اسماك الشرق االوسط2

AIPM4.4504.400-1.1153.2667.822220003.06العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

153.2667.82425,106.8

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

(%)

TASC6.4506.9908.430.8209.918421669000.01اسيا سيل1

30.8209.91842166900.0

1994.22342.813013728069.1

المجموع

المجموع الكلي

المجموع



2020/5/21  ولغاية 2020/5/17 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

411.0444.77ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

13___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

(%)

BINT1.9001.830-3.70.030.111830000.00003المصرف الدولي االسالمي1
BLAD0.1600.1600.01.00.21400000.0004مصرف العطاء االسالمي2

BAIB1.1001.1000.0400.0440.041100000.4مصرف اسيا العراق3

NAHF0.4500.4500.010.04.5111250.4االهلية للتامين4

411.0444.77 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)

200.1257.61300.315.419.862.0142.3388.815.9636.60365021017.123.8المصرفي

33.3___26___33.48___0.41.23___32.9___0.82.3___التامين

______86____________88.6____________53.4______خدمات

34.1160.7446.87.636.073.0351.1875.420.840.1281986664.229.7الصناعي

______125____________111.0____________7.4______الفنادق

______24____________667.8____________153.2______الزراعي

___18436.4___67___209.939.4___82.8___30.839.3___12.1االتصاالت

246.3419.01994.2217.7493.82342.81312501301اجملموع

____

_____

___

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

62.0 73.0 82.8 

142.3 

0.4 

351.1 

-80.3 

-0.41 

-278.1 

82.8 

-400.0 

-300.0 

-200.0 
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100.0 

200.0 

300.0 

400.0 

 اتصاالت صناعي التامين المصرفي

ن
يو

مل
 

 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد




