
 2020/7/15  ولغاية 2020/7/12 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

450.87432.174.33المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

1352.52465.2945ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

510.422.7487.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

29174الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

379.8642.8280441.64االحد

560.1838.8373449.96االثنين

412.6983.6292450.87األربعاء

1,352.52,465.2945المجموع

جدول  حركة التداول اليومية للسوق النظامي
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ملخص السوق النظامي

(مليون)الحجم  (مليون)االسهم  الرقم القياسي



الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)
الشركه رمزالشركه اسم

 االغالق سعر

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

HKAR0.8000.760-5.0فنادق كربالءBBOB0.3200.41028.1مصرف بغداد

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2100.26023.8المعدنية والدراجاتIMIB2.7002.600-3.7

مصرف الشرق 

االوسط
BIME0.0900.11022.2انتاج وتسويق اللحومAIPM4.3004.250-1.2

SILT1.3801.370-0.7العراقية للنقل البريBUND0.0600.07016.7المصرف المتحد

BCOI0.4300.4709.3المصرف التجاري

التداول حجم حسب نشاطاً االكثر الشركاتالمتداوله االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات

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

BBOB0.410582.143.0مصرف بغدادBBOB0.4101519.261.6مصرف بغداد

مصرف الشرق 

االوسط
BIME0.110207.08.4

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.670454.133.6

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.670175.37.1مصرف المنصورBMNS0.59093.26.9

BMNS0.590159.26.5مصرف المنصور
الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP2.22054.84.1

BCOI0.47029.92.2المصرف التجاريBGUC0.13069.82.8مصرف الخليج

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

2020/7/15ولغاية  2020/7/12حركة 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

(%)

BCOI0.4300.4709.364.529.9621175000.026المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3200.41028.11519.2582.12441025000.61مصرف بغداد 2

BIIB0.4100.4202.44.01.671050000.002المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.0900.11022.2207.020.725275000.08مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2100.26023.859.214.531650000.024مصرف االستثمار العراقي 5
BNOI0.6700.7309.030.822.5351825000.01المصرف االهلي6

BSUC0.4100.4100.020.08.261025000.008مصرف سومر7

BBAY0.0800.0800.01.50.11200000.001مصرف بابل8

BGUC0.1200.1308.369.89.112390000.023مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1300.1300.060.17.820327600.02مصرف الموصل لالستثمار10

BASH0.2200.2304.58.21.910575000.003مصرف اشور11

BMNS0.5700.5903.5159.293.2741475000.06مصرف المنصور لالستثمار12

BUND0.0600.07016.737.62.34210000.013المصرف المتحد لالستثمار13

BELF0.1800.1900.20.02475000.0001مصرف ايالف االسالمي14

BCIH2.5202.5200.00.61.536426000.0002مصرف جيهان االسالمي15

2,241.7795.35361,710,360.0

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

(%)

SKTA3.3203.4002.40.92.9834000.086مدينة العاب الكرخ السياحية1

SILT1.3801.370-0.74.46.19191800.0316العراقية للنقل البري2

SBPT17.50017.5000.00.22.61175000.015بغداد العراق للنقل العام3

5.411.6183,400.0

2020/7/15   -   2020/7/12حركة 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

(%)

IMAP1.2301.2602.411.214.02581510.2المنصور الدوائية1

IMOS6.2006.3001.60.613.8563000.061الخياطة الحديثة2

IITC9.1009.6205.70.10.7748100.01العراقية للسجاد3

IBSD2.5202.6706.0175.32454.12604734790.099بغداد للمشروبات الغازية 4

INCP2.2202.2200.024.654.862337150.2الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.4201.4200.00.901.3184350.015الكندي النتاج اللقاحات البيطرية6

IMIB2.7002.600-3.73.59.420130000.1الصناعات المعدنية والدراجات7

216.2538.1380533,439.1

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

(%)

HBAY61.00061.0000.00.021.221220000.001فندق بابل1

HKAR0.8000.760-5.00.70.5457000.009فنادق كربالء2
HSAD10.00010.0200.20.090.91124150.01فندق السدير3

0.82.67122,000.0

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

(%)

AIPM4.3004.250-1.21.24.94212500.023انتاج وتسويق اللحوم1

1.24.9421,250.0

2465.21352.59452390449.1

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2020/7/15  ولغاية 2020/7/12 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

99.637.051ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

ــــــــ___ــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

ــــــــ21الشركات 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

(%)

BROI0.3600.3908.3933639975000.0374مصرف االئتمان العراقي1
BLAD0.1600.18012.56.101.0811450000.0024مصرف العطاء االسالمي2

BINT1.8301.810-1.10.030.0511810000.00003المصرف الدولي االسالمي3

99.637.051 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)

614.248.82241.727.42.2266.0715.3795.333.451.921041153619.42.1المصرفي

_____________________________________________التامين

______18____________11.61____________5.4______خدمات

93.42.9216.243.21.3244.37.4538.13290.71.4119138031.30.3الصناعي

______7____________2.62____________0.8______الفنادق

______4____________4.9____________1.150______الزراعي

_____________________________________________االتصاالت

707.651.72465.2510.422.71352.522312945اجملموع

____

_____

___

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 

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

البحوث والدراسات / اعدد


