
 2020/8/27  ولغاية 2020/8/23من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

466.17461.301.06المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

23652.930718.92155ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

5847.780.05767.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

40199الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

10419.312,334.9493465.36االحد

3821.15276.9398466.43االثنين

4880.76770.3407465.44الثالثاء

4210.45908.9508464.85األربعاء

321.4427.9349466.17الخميس

23,652.930,718.92155المجموع

جدول  حركة التداول اليومية للسوق النظامي
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 ملخص السوق النظامي

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)
الشركه رمزالشركه اسم

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

TASC7.1106.900-3.0اسيا سيلIMOS6.5407.93021.3الخياطة الحديثة

HMAN10.30010.000-2.9فندق المنصورHKAR0.7500.86014.7فنادق كربالء

BBAY0.0800.09012.5مصرف بابل
الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF15.00014.600-2.7

BASH0.2700.30011.1مصرف اشور الدولي

الصناعات 

الكيمياوية 

والبالستيكية

INCP2.1402.090-2.3

مصرف الشرق 

االوسط لالستثمار
BIME0.1100.1209.1فندق السديرHSAD10.55010.320-2.2

ً 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

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم مليوندينار

BTRI0.70015691.766.3مصرف عبر العراقBTRI0.70022416.873.0مصرف عبر العراق

BKUI1.0105254.122.2مصرف كوردستانBKUI1.0105202.116.9مصرف كوردستان

BBOB0.4401172.43.8مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.940629.12.7

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.690551.01.8اسيا سيلTASC6.900604.72.6

BBOB0.440513.72.2مصرف بغدادBBAY0.090237.10.8مصرف بابل

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2020/8/27ولغاية   2020/8/23حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه للفترة من    



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

(%)

BCOI0.4600.450-2.233.715.3301125000.013المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.4400.4400.01172.4513.71871100000.47مصرف بغداد 2

BIIB0.4500.4602.245.921.3421150000.018المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1100.1209.1140.315.437300000.06مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2500.2500.022.85.712625000.009مصرف االستثمار العراقي 5
BNOI0.6700.6903.0551.0379.61551725000.22المصرف االهلي6

BSUC0.4000.4000.018.07.2101000000.007مصرف سومر7

BBAY0.0800.09012.5237.120.723225000.095مصرف بابل8

BGUC0.1300.1300.0197.725.720390000.066مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1300.1300.020.82.708327600.01مصرف الموصل لالستثمار10

BKUI1.0101.0100.05202.15254.1144040001.3005مصرف كوردستان11

BASH0.2700.30011.130.69.02675000.000.0123مصرف اشور12

BMNS0.5800.5800.036.421.225145000.0000.0145مصرف المنصور لالستثمار13

BUND0.0700.0700.063.94.51321000.000.0213المصرف المتحد لالستثمار14

BELF0.2000.2105.02.00.4452500.000.0008مصرف ايالف االسالمي15

BCIH2.2902.2900.02.04.68583950.000.0008مصرف جيهان االسالمي16

BTRI0.7000.7000.022416.815691.781785008.791مصرف عبر العراق17

30,193.621,993.06222,256,710.0

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

(%)

NAME0.5400.5400.00.20.1120620.005االمين للتأمين1

0.20.112062

2020/8/27   -   2020/8/23حركة 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

(%)

SKTA3.4703.6505.211.843.76636501.179مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF15.00014.600-2.70.913.323116800.115الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6301.6501.20.91.42375870.004المعمورة لالستثمارات العقارية3

SILT1.4301.4803.5111.0164.991207200.793العراقية للنقل البري4

SBPT18.10018.5002.20.59.311185000.051بغداد العراق للنقل العام5

125.1232.619392,137.0

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

(%)

IMAP1.1901.1900.061.473.711576980.9المنصور الدوائية1

IMOS6.5407.93021.32.7220.63379300.272الخياطة الحديثة2

IITC9.3509.250-1.10.43.7546250.08العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD2.8302.9403.9217.38629.14965213590.123بغداد للمشروبات الغازية 4

INCP2.1402.090-2.321.545.479317410.1الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.3801.4001.44.86.71083160.1الكندي لللقاحات البيطرية6

IMIB2.5802.6000.82.15.426130000.04المعدنية والدراجات7

IRMC10.10011.0008.90.11.28175230.007انتاج االلبسة الجاهزة8

310.4785.8772566,040.9

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

(%)

HPAL8.5008.450-0.60.302.56377720.007فندق فلسطين1

HBAY72.00071.000-1.40.15.8121420000.0041فندق بابل2

HBAG7.7508.0503.91.2810.324309520.033فندق بغداد3

HNTI7.8408.0002.00.76.04500240.0119االستثمارات السياحية4

HKAR0.7500.86014.70.690.6764500.009فنادق كربالء5

HMAN10.30010.000-2.90.21.52292300.0051فنادق المنصور6

HSAD10.55010.320-2.20.707.319127860.057فندق  السدير7

3.933.974309,214.2

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

(%)

TASC7.1106.900-3.085.08604.7048621390000.027آسيا سيل1

85.1604.74862,139,000.0

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

(%)

AIPM4.4004.4300.70.63.07221500.011انتاج وتسويق اللحوم2

0.63.0722,150.0

30718.823653.121555385252.1

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2020/8/27  ولغاية 2020/8/23 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

7993.48143.730ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

ــــــــــــ__تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

26ــــــالشركات المتداولة

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

 سعر

 االغالق

 الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

السوقية القيمة

(دينار مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.4000.390-2.58.183.24975000.003مصرف االئتمان العراقي1

BINI1.0001.0000.06530.76530.722500002.61مصرف نور العراق2
BQAB0.3300.280-15.24.01.11700000.002مصرف القابض االسالمي 3
BZII0.3800.3800.0684.4260.13950000.27مصرف زين العراق االسالمي4

BTIB1.2001.2000.0250.1300.161200000.25مصرف الطيف االسالمي5
BLAD0.1700.1700.08.41.36425000.003مصرف العطاء االسالمي6

BAIB1.1001.1000.0500.0550.031100000.50مصرف اسيا العراق7

IMCI65.00065.0000.07.7497.25117004.25الصنائع الكيماوية8

7,993.48,143.730796,700.0 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)

5778.520.9130193.619.10.075586.6612.2821993.025.400.061391862222.32.89المصرفي

______1.0____________0.1____________0.2______التامين

______193____________232.6____________125.1______خدمات

50.811.6310.416.43.74147.030.5785.818.703.8872337729.334.27الصناعي

______74____________33.9____________3.9______الفنادق

______7____________3.0____________0.550______الزراعي

15.775.1685.0818.56.06114.0337.26604.7018.866.16534486.0010.910.82االتصاالت

5,845.137.730718.85847.780.023653.1264552155اجملموع

____

_____

___

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


