
 2020/6/17  ولغاية 2020/6/14 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

427.72424.670.72المؤشر العام

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

751.81067.3802ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

174.570.4104.1التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

3078الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

208.4257.9191423.35االحد

139.1170.6175422.29االثنين

196.0253.4217423.91الثالثاء

208.3385.4219427.72األربعاء

751.81,067.3802المجموع

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

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0600.07016.7فندق السديرHSAD11.55011.000-4.8

النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.3500.3808.6

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP12.00011.500-4.2

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.1902.2603.2

العراقية للسجاد 

والمفروشات
IITC9.6009.250-3.6

SILT1.4101.380-2.1العراقية للنقل البريIMOS6.3006.5003.2الخياطة الحديثة

TASC6.9907.2003.0اسيا سيل
المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.2701.250-1.6

ً 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

BBOB0.310446.141.8مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.260199.826.6

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.070161.415.1مصرف بغدادBBOB0.310135.718.1

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.56098.09.2اسيا سيلTASC7.200115.215.3

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.26090.78.5

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.25085.011.3

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.10073.66.9

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.56054.07.2

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا

الشركه اسم

ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

الشركه اسم

 2020/6/17ولغاية   2020/6/14حركة 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

(%)

BCOI0.4300.4300.06.02.621075000.002المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3100.3100.0446.1135.755775000.18مصرف بغداد 2

BIIB0.4000.4000.01.00.411000000.000المصرف  االسالمي3

BIME0.1000.1000.073.67.415250000.029مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2200.2200.04.00.866550000.002مصرف االستثمار العراقي 5

BSUC0.4400.4400.027.011.9171100000.011مصرف سومر6

BBAY0.0900.0900.017.11.54225000.007مصرف بابل7

BGUC0.1300.1300.05.50.74390000.002مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1300.1300.02.50.31328250.001مصرف الموصل9

BKUI1.0101.0100.00.10.114040000.00003مصرف كوردستان10

BASH0.2200.2200.04.81.14550000.002مصرف اشور11

BMNS0.5500.5601.898.054.0201400000.04مصرف المنصور لالستثمار12

BUND0.0600.07016.7161.49.719210000.05المصرف المتحد لالستثمار13

847.1226.21491,189,325.0

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

(%)

SKTA3.4503.400-1.41.65.51434000.2مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMRI1.4501.4802.13.85.65337140.02المعمورة لالستثمارات العقارية2

SNUC0.3500.3808.61.10.447850.05النخبة للمقاوالت3

SILT1.4101.380-2.122.731.534193200.2العراقية للنقل البري4

SBPT17.50017.5000.00.020.45175000.002بغداد لنقل الركاب5

29.343.46237,114.4

2020/6/17   -   2020/6/14حركة 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

(%)

IMAP1.2701.250-1.632.239.65180860.5المنصور الدوائية1

IMOS6.3006.5003.20.221.3365000.022الخياطة الحديثة2

IITC9.6009.250-3.60.65.6446250.12العراقية للسجاد3

IBSD2.1902.2603.290.7199.802374007730.05بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.2301.2300.010.012.32212180.1العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP2.2802.250-1.338.685.087341710.25الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IMIB2.7002.7000.00.621.646135000.012الصناعات المعدنية والدراجات7

173.0345.3390474,285.8

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

(%)

HBAY62.50062.000-0.80.18.2141240000.007فندق بابل1

HBAG7.6007.6000.00.030.22292220.0008فندق بغداد2

HSAD11.55011.000-4.81.213.021136290.10فندق السدير3

1.321.437153,222.0

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

(%)

AIRP12.00011.500-4.20.010.2241400.004المنتجات الزراعية1

0.00.220.0 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

(%)

TASC6.9907.2003.016.5115.216222320000.01اسيا سيل1

16.5115.21622232000.0

1067.3751.78024087387.2 المجموع الكلي

المجموع



2020/6/17  ولغاية 2020/6/14 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

500.5575.29ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

14___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

(%)

BROI0.3900.360-7.70.50.22900000.0002مصرف االئتمان العراقي1
BLAD0.1600.1600.00.10.01400000.00002مصرف العطاء االسالمي2
BTIB1.2001.2000.0250.0300.011200000.25مصرف الطيف االسالمي3

BAIB1.1001.1000.0250.0275.031100000.3مصرف اسيا العراق4

BZII0.3700.3700.00.020.12925000.00001مصرف زين العراق5

500.5575.29 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)

350.889.0847.141.410.5107.248.9226.247.3921.63351714923.511.4المصرفي

_____________________________________________التامين

______6162______3.861.429.313.24.85.592.143.4خدمات

27.84.1173.016.12.461.79.7345.3634.02.866939016.92.3الصناعي

______37____________21.4____________1.3______الفنادق

______2____________0.2____________0.01______الزراعي

4.3___7162___8.4___9.7115.2___8.3___1.416.5___االتصاالت

382.495.81067.3174.570.4751.710734802اجملموع

____

_____

___

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




