
 2020/9/17  ولغاية 2020/9/13من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

483.38470.502.74المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

3543.14491.31866ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

1576.8539.91036.9التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

35134الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

380.2434.2298473.46االحد

316.8410.9237472.92االثنين

722.31020.8412479.57الثالثاء

577.4484.1429482.90األربعاء

1546.42,141.3490483.38الخميس

3,543.14,491.31866المجموع

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

HBAY82.00075.100-8.4فندق بابلIMOS8.80010.25016.5الخياطة الحديثة

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD2.9503.28011.2فندق المنصورHMAN10.0009.600-4.0

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.6100.6608.2االمين للتأمينNAME0.5400.520-3.7

المعمورة 

لالستثمارات العقارية
SMRI1.6401.7406.1

الكندي النتاج 

اللقاحات البيطرية
IKLV1.4301.410-1.4

الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF16.50017.5006.1

ً 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

BBOB0.4102056.645.8مصرف بغداد
بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.280975.527.5

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.6901137.025.3مصرف بغدادBBOB0.410845.723.9

بغداد للمشروبات 

الغازية
IBSD3.280307.96.9

المصرف االهلي 

العراقي
BNOI0.690784.522.1

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.660211.94.7الخياطة الحديثةIMOS10.250165.64.7

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.070107.42.4

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.660137.13.9

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2020/9/17ولغاية   2020/9/13حركة 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

(%)

BCOI0.4600.4600.023.610.9131150000.01المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.4100.4100.02056.6845.71851025000.8مصرف بغداد 2

BIIB0.4500.4602.225.011.491150000.01المصرف العراقي االسالمي3

BIME0.1100.1100.086.79.421275000.03مصرف الشرق االوسط4

BIBI0.2600.2600.086.122.427650000.03مصرف االستثمار العراقي 5
BNOI0.6900.6900.01137.0784.5721725000.45المصرف االهلي6

BSUC0.4000.4000.080.032.0211000000.03مصرف سومر7

BBAY0.0800.0800.036.03.011200000.01مصرف بابل8

BGUC0.1400.1400.025.43.527420000.01مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1300.1300.014.41.847327600.006مصرف الموصل لالستثمار10

BKUI1.0101.0100.01.01.014040000.0003مصرف كوردستان11

BASH0.3200.3200.079.925.94680000.000.03مصرف اشور12

BMNS0.6100.6608.2211.9137.197165000.0000.08مصرف المنصور لالستثمار13

BUND0.0700.0700.0107.47.51121000.000.04المصرف المتحد لالستثمار14

BELF0.2000.2105.00.50.1152500.000.0002مصرف ايالف15

BCIH2.2902.2900.00.81.81583950.000.0003مصرف جيهان االسالمي16

3,972.31,898.05502,203,260.0

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

(%)

NAME0.5400.520-3.71.00.5119860.03االمين للتأمين1

1.00.511986

2020/9/17   -   2020/9/13حركة 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

(%)

SKTA3.690-100.000.00مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMRI1.6401.7406.128.648.330396370.1المعمورة لالستثمارات العقارية2

SILT1.5401.6104.563.7101.3147225400.5العراقية للنقل البري3

SBPT18.20019.1505.20.336.111191500.03بغداد العراق للنقل العام4

96.3219.926595,327.2

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

(%)

IMAP1.1501.1600.930.334.95075040.5المنصور الدوائية1

IMOS8.80010.25016.516.76165.6134102501.7الخياطة الحديثة2

IITC9.5009.7502.63.231.33048750.6العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD2.9503.28011.2307.92975.55985816520.2بغداد للمشروبات الغازية 4

INCP2.0302.0501.039.881.1106311330.3الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.4301.410-1.46.49.01383750.1الكندي لللقاحات البيطرية6

IMIB2.6002.6000.00.82.05130000.02المعدنية والدراجات7

405.11,299.3936626,036.0

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

(%)

HPAL8.5508.5500.00.151.33382190.003فندق فلسطين1

HBAY82.00075.100-8.40.18.981502000.01فندق بابل2

HNTI8.0008.0000.00.090.71500240.001االستثمارات السياحية3

HMAN10.0009.600-4.00.65.910280610.02فنادق المنصور4

HSAD10.50010.5000.00.192.02130100.02فندق  السدير5

1.218.724279,512.8

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

(%)

AIPM4.4004.6004.50.41.74230000.008انتاج وتسويق اللحوم1

0.41.7423,000.0

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

(%)

TASC7.0007.0000.015.00104.808621700000.005اسيا سيل1

15.0104.8862170000.0

4491.23543.018665399121.9

المجموع

المجموع

المجموع الكلي



2020/9/17  ولغاية 2020/9/13 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

3668.03879.376ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

205.00.00205.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

144الشركات المتداولة

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

 سعر

 االغالق

 الحالي

 نسبه

التغير

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

السوقية القيمة

(دينار مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.4000.4102.52.000.831025000.001مصرف االئتمان العراقي1
BTIB1.0001.0000.02910.62910.6361000002.91مصرف الطيف االسالمي2
BLAD0.1700.130-23.570.69.317325000.028مصرف العطاء االسالمي3
BJAB1.0001.0000.030.0030.042500000.012مصرف الجنوب االسالمي4

BAIB1.1001.1000.0650.0715.041100000.65مصرف اسيا العراق5

SAEI0.6500.630-3.10.110.1243850.002االمين لالستثمارات العقارية6

IHFI1.4001.300-7.10.50.7221580.03صناعةاالثاث المنزلي7

BRAJ1.0001.0000.00.90.91250000.004مصرف الراجح االسالمي8

IMCI65.00060.000-7.73.3211.97108001.84الصنائع الكيماوية9

3,668.03,879.376637,342.8 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)

2476.6878.103972.362.322.111364.2356.371898.071.8818.781734255031.57.64المصرفي

______1____________0.5____________1.0______التامين

___2655.28___14___219.911.61___25.53___96.315.58___15.00خدمات

62.454.3405.115.413.40171.4170.81299.313.1913.1486629369.196.62الصناعي

______24____________18.7____________1.2______الفنادق

______4____________1.7____________0.388______الزراعي

2.251.8315.0015.012.1715.6812.78104.8014.9612.20410864.6511.63االتصاالت

2,556.3934.24491.21576.8539.93543.02771141866اجملموع

____

_____

___

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




