
 2019/8/8  ولغاية 2019/8/4 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.19-477.66478.59المؤشر العام

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

1306.12003.61263ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

76.153.422.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

441414الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

259.3361.7204477.04االحد

155.8352.8232475.86االثنين

197414.1249478.92الثالثاء

299.1390.2286476.73األربعاء

394.4484.8292477.66الخميس

1,306.12,003.61263المجموع

جدول  حركة التداول اليومية 
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ملخص السوق

(مليون)الحجم  (مليون)االسهم  الرقم القياسي



 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

BBAY0.1000.090-10.0مصرف بابلNAME0.3600.44022.2االمين للتأمين

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB1.5001.70013.3مصرف الخليج التجاريBGUC0.1600.150-6.3

IHLI0.4700.5108.5الهالل الصناعية
المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.4000.380-5.0

BASH0.2300.220-4.3مصرف اشور الدوليBNOI0.3800.4005.3المصرف االهلي العراقي

الخليج للتأمين واعادة 

التأمين
NGIR0.6100.6404.9الحديثة لالنتاج الحيوانيAMAP0.2300.220-4.3

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 اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم مليوندينار

HBAY60.050379.329.0فندق بابلBBOB0.270728.036.3مصرف بغداد

BBOB0.270192.514.7مصرف بغدادIHLI0.510368.418.4الهالل الصناعية

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.050182.39.1الهالل الصناعيةIHLI0.510183.314.0

BGUC0.150143.47.2مصرف الخليج التجاري
العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.17081.46.2

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.230104.25.2بغداد للمشروبات الغازيةIBSD3.38079.46.1

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/8/8ولغايه 2019/8/4حركه 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

(%)

BCOI0.4500.4500.033.014.9201125000.013المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2700.2700.0728.0192.5124675000.291مصرف بغداد 2

BIIB0.4000.380-5.00.90.32950000.0004المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1000.1000.027.02.76250000.011مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2300.2300.0104.223.049575000.042مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.3800.4005.38.23.391000000.003المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.5500.5500.09.45.241375000.004مصرف سومر التجاري7

BBAY0.1000.090-10.066.36.022225000.027مصرف بابل 8

BGUC0.1600.150-6.3143.421.563450000.048مصرف الخليج التجاري 9

BASH0.2300.220-4.34.71.08550000.002مصرف اشور الدولي10

BMNS0.6700.6801.530.020.2291700000.012مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0500.0500.0182.39.630150000.061المصرف المتحد لالستثمار12

BNAI0.6300.6401.62.01.321632000.001المصرف الوطني االسالمي13

1,339.4301.43681,065,700

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

(%)

NAME0.3600.44022.257.522.96016801.506االمين للتأمين1

NGIR0.6100.6404.90.50.3112800.025الخليج للتأمين واعادة التأمين2

58.023.261.02,960.4

2019/8/8   -   2019/8/4حركة 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

(%)

SKTA3.7303.7500.52.69.72037500.260مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.80013.650-1.10.11.42109200.013الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6401.630-0.65.69.18312960.029المعمورة لالستثمارات العقارية3

SILT0.9700.950-2.139.737.849133000.284العراقية للنقل البري4

SBPT18.00018.0000.00.35.713180000.032بغداد العراق للنقل العام5

48.363.79259,266.0

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

(%)

IMAP0.7400.7400.08.36.22647870.129المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.6005.500-1.82.111.42355000.207الخياطة الحديثة2

IITC8.0008.0200.20.00.3340100.008العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.3703.3800.323.679.4575993860.013بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.2201.170-4.169.081.4135201830.400العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

IHLI0.4700.5108.5368.4183.310863112.977الهالل الصناعية6

INCP0.6800.670-1.533.822.838101750.223الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.3801.4001.41.01.4683160.016الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IMIB1.5001.70013.316.426.210285000.328الصناعات المعدنية والدراجات9

IRMC9.7009.8001.00.65.614156110.036انتاج االلبسة الجاهزة10

523.2417.8512.0682,779.0

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

(%)

HPAL9.1809.100-0.92.623.733406770.058فندق فلسطين1

HISH10.90010.800-0.91.213.228378000.035فنادق عشتار 2

HBAY60.05060.0500.06.3379.3301201000.316فندق بابل3

HBAG8.9008.9000.00.33.111342120.009فندق بغداد4

HNTI9.0509.0500.01.19.92565900.017الوطنية لالستثمارات السياحية 5

HKAR0.8600.8600.00.030.02164500.000فنادق كربالء6

HMAN12.00012.0200.20.55.87351340.016فندق المنصور7

HSAD11.00011.0000.00.21.62136290.012فندق السدير8

12.2436.5114.0330,962.7

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

(%)

AMAP0.2300.220-4.311.12.5159020.271الحديثة لالنتاج الحيواني 1

AMEF9.0009.0000.00.0020.02227000.001الشرق االوسط النتاج االسماك2

AISP5.3005.240-1.110.554.989550200.100العراقية النتاج البذور3

AIPM4.4504.4500.00.040.22222500.001العراقية النتاج وتسويق اللحوم 4

AIRP8.1208.1500.40.32.1229340.071العراقية للمنتجات الزراعية 5

21.959.7110.083,806.3

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

(%)

TASC8.1008.1000.00.53.8625110000.0002اسيا سيل1

0.53.862511000

2003.61306.112634736474

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/8/8  ولغاية 2019/8/4 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

5931.27158.5112ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

104.77925.7تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

022الشركات المتداوله

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)

الدوران معدل

(%)

BROI0.3900.380-2.67.973.011950000.003مصرف االئتمان العراقي1
BTIB1.2001.2000.05865.257038.3281200005.865مصرف الطيف االسالمي2

NDSA0.5000.490-2.015.958.01034300.228دار السالم للتامين3

TZNI2.6002.6000.042109.206347574350.002295الخاتم لالتصاالت4

5,931.27,158.5112 المجموع الكلي



 القطاعات حسب مقسمه  (بيع-  شراء ) العراقيين لغير التداول حركه

القطاع

 االسهم عدد

الكلي

(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)

40.624.91339.43.01.916.75.3301.45.541.7421163685.714.35المصرفي

__61.01.64__1.0__23.20.03__0.01__58.00.0__0.01التامين

3.26__392__0.28__0.263.7__0.3__0.248.3__خدمات

18.9013.8523.23.62.656.5941.8417.813.5410.034.028.0512.06.645.5الصناعي

0.00.612.20.44.92.75.9436.50.621.342161141.7514.04الفنادق

2.7__3.0110.0__0.5__0.359.7__0.3__0.121.9__الزراعي

__616.67__1__3.82.12__0.1__0.52.1__0.0االتصاالت

59.639.492003.676.153.41306.159661263اجملموع

____

_____

___

في حالة وجود اختالف بين هذه النشرة والنشرة التي يصدرها السوق قد تكون بسبب قيام السوق بتعديل بعض العقود على بعض جلسات االسبوع 

العراقين التداوللغير 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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المصرفي التامين خدمات صناعي الفنادق الزراعي اتصاالت

ن
يو

مل

(بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد


