
 2020/6/24  ولغاية 2020/6/21 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

435.26427.721.76المؤشر العام

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

1442.71648.21201ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

305.8164.1141.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

321013الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

326.8218.9336431.25االحد

244.3524.8160430.83االثنين

498.7459.8390432.43الثالثاء

372.9444.7315435.26األربعاء

1,442.71,648.21201المجموع

جدول  حركة التداول اليومية للسوق النظامي

428.00

430.00

432.00

434.00

436.00

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

 األربعاء الثالثاء االثنين االحد

طه
نق

 

ن
يو

مل
 

 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

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.2602.51011.1

الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF15.00014.250-5.0

IMOS6.5006.180-4.9الخياطة الحديثةBBOB0.3100.3306.5مصرف بغداد

BASH0.2200.2304.5مصرف اشور
مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2200.210-4.5

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.5000.5204.0

مصرف سومر 

التجاري
BSUC0.4400.420-4.5

HSAD11.00010.500-4.5فندق  السديرHBAG7.6007.9003.9فندق بغداد

ً 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

BBOB0.330944.265.4مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.510401.924.4

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.510165.711.5مصرف بغدادBBOB0.330304.318.5

TASC7.000299.918.2اسيا سيلBMNS0.570103.97.2مصرف المنصور

مصرف الشرق 

االوسط
BIME0.10057.24.0

الكندي لللقاحات 

البيطرية
IKLV1.44085.65.2

العراقية لتصنيع 

التمور
IIDP1.21046.63.2مصرف المنصورBMNS0.57058.03.5

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا

الشركه اسم

ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

الشركه اسم

 2020/6/24ولغاية   2020/6/21حركة 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

(%)

BCOI0.4300.4300.03.21.461075000.001المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3100.3306.5944.2304.3118825000.38مصرف بغداد 2

BIME0.1000.1000.057.25.715250000.023مصرف الشرق االوسط3

BIBI0.2200.210-4.50.90.22525000.0004مصرف االستثمار العراقي 4
BNOI0.5000.5204.011.35.981300000.005المصرف االهلي5

BSUC0.4400.420-4.512.15.181050000.0048مصرف سومر6

BBAY0.0900.0900.020.01.81225000.008مصرف بابل7

BGUC0.1300.1300.026.53.46390000.01مصرف الخليج التجاري 8

BKUI1.0101.0100.020.020.2104040000.005مصرف كوردستان9

BASH0.2200.2304.57.41.74575000.0030مصرف اشور10

BMNS0.5600.5701.8103.958.0531425000.042مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0700.0700.044.22.77210000.01المصرف المتحد لالستثمار12

BNAI0.6500.6500.02.01.331631500.001المصرف الوطني االسالمي13

BCIH2.5202.5200.00.71.946426000.0003مصرف جيهان االسالمي14

1,253.6413.52451,189,000.0

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

(%)

SKTA3.4003.360-1.22.48.11333600.2مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF15.00014.250-5.00.395.611114000.049الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.4801.470-0.75.88.615334870.03المعمورة لالستثمارات العقارية3

SILT1.3801.4001.433.7947.434196000.241العراقية للنقل البري4

SBPT17.50017.5000.00.00.54175000.003بغداد العراق للنقل العام5

42.470.27748,246.6

2020/6/24   -   2020/6/21حركة 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

(%)

IMAP1.2501.2802.442.454.68282800.7المنصور الدوائية1

IMOS6.5006.180-4.90.020.1161800.002الخياطة الحديثة2

IITC9.2509.100-1.61.311.71445500.27العراقية للسجاد3

IBSD2.2602.51011.1165.71401.93344451060.09بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.2301.210-1.646.656.038208730.27العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP2.2502.240-0.49.0013.021340190.06الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV11.4400.69938.085.685.085540.6الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB32.7501.8524.512.267.0137500.09الصناعات المعدنية والدراجات8

307.7635.2582526,850.8

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

(%)

HBAY62.00060.000-3.20.14.971200000.004فندق بابل1

HBAG7.6007.9003.90.221.75303760.0057فندق بغداد2
HSAD11.00010.500-4.51.616.424130100.126فندق السدير3

1.923.036150,375.5

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

(%)

AIPM4.4004.300-2.30.220.9215480.060انتاج وتسويق اللحوم1

0.20.920.0

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

(%)

TASC7.2007.000-2.842.4299.925921700000.01اسيا سيل1

42.4299.92592170000.0

1648.21442.712014085912.9

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع

المجموع



2020/6/24  ولغاية 2020/6/21 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

755.6827.123ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

0.2___0.2تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

1ــــــ1الشركات 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

(%)

BROI0.3600.3908.35.62.115975000.002مصرف االئتمان العراقي1

BAIB1.1001.10.0750.082581100000.8مصرف اسيا العراق2

755.6827.123 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)

722.834.61253.657.72.8235.227.9413.556.896.75741824530.27.3المصرفي

_____________________________________________التامين

2.6___277___1.50___1.170.18___1.7___0.742.4___خدمات

29.125.0307.79.48.169.749.3635.2141.47.865.025.0582.011.24.3الصناعي

______36____________23.05____________1.9______الفنادق

______2.0____________0.9____________0.2______الزراعي

0.112.242.40.328.70.885.8299.910.2728.63472591.218.1االتصاالت

751.972.51648.2305.8164.11442.7142921201اجملموع

____

_____

___

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




