
 2019/8/22  ولغاية 2019/8/18 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.11-477.12477.66المؤشر العام

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

1920.92993.21425ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

158.645.5113.1التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

471817الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

170.0332.2238479.05االحد

167.7581.8231478.88االثنين

343934.7363482.24الثالثاء

998.9930.4297476.19األربعاء

241.2214.0296477.12الخميس

1,920.92,993.21425المجموع

جدول  حركة التداول اليومية 
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 ملخص السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

IHLI0.5100.480-5.9الهالل الصناعيةSBPT18.00020.40013.3بغداد العراق للنقل العام

AMAP0.2200.210-4.5الحديثة لالنتاج الحيوانيBBOB0.2700.30011.1مصرف بغداد

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.3800.4107.9مصرف كوردستانBKUI1.1001.060-3.6

SNUC0.3000.290-3.3النخبة للمقاوالت العامةBMFI0.1500.1606.7مصرف الموصل

HISH10.80010.500-2.8فنادق عشتارSMOF13.65014.5006.2الموصل لمدن االلعاب

ً 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 اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم مليوندينار

BCIH2.500625.032.5مصرف جيهانBBOB0.3001151.538.5مصرف بغداد

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.050670.522.4مصرف بغدادBBOB0.300339.217.7

HBAY60.000152.27.9فندق بابلBCIH2.500250.08.4مصرف جيهان

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.240115.83.9

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.160123.96.5

العراقية لتصنيع وتسويق 

التمور
IIDP1.160104.43.5بغداد للمشروبات الغازيةIBSD3.320115.76.0

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2019/8/22ولغايه  2019/8/18حركه 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

(%)

BCOI0.4500.4602.261.728.3281150000.025المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2700.30011.11151.5339.2235750000.461مصرف بغداد 2

BIIB0.3800.4107.91.80.761025000.001المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1000.1000.055.65.67250000.022مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2300.2404.3115.826.550600000.046مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.4000.4102.50.90.421025000.0004المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.5500.5500.017.09.461375000.007مصرف سومر التجاري7

BBAY0.0900.0900.057.95.220225000.023مصرف بابل 8

BGUC0.1500.1500.099.614.917450000.033مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1500.1606.783.912.623404000.033مصرف الموصل 10

BKUI1.1001.060-3.62.72.814240000.001مصرف كوردستان11

BASH0.2200.2200.017.63.720550000.007مصرف اشور الدولي12

BMNS0.6800.6901.511.57.991725000.005مصرف المنصور لالستثمار13

BUND0.0500.0500.0670.533.537150000.224المصرف المتحد لالستثمار14

BCIH2.5002.5000.0250.0625.016375000.098مصرف جيهان15

2,598.01,115.74622,029,400

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

(%)

NAME0.4400.4502.364.227.816417191.682االمين للتأمين1

64.227.81641,718.6

2019/8/22   -   2019/8/18حركة 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

(%)

SKTA3.7503.730-0.50.82.8737300.076مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.65014.5006.20.79.39116000.084الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6301.6300.04.97.920312960.025المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3000.290-3.30.040.0115990.002النخبة للمقاوالت العامة4

SILT0.9500.940-1.13.93.69131600.028العراقية للنقل البري5

SBPT18.00020.40013.33.157.047204000.307بغداد العراق للنقل العام6

13.380.69360,384.9

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

(%)

IMAP0.7400.7602.77.05.32149160.108المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.5005.6001.83.921.53556000.387الخياطة الحديثة2

IITC8.0208.1001.00.54.0540500.100العراقية للسجاد والمفروشات3

IBPM1.8001.8000.00.00.0119440.0004بغداد لصناعة مواد التغليف4

IBSD3.3803.320-1.834.7115.71015887460.020بغداد للمشروبات الغازية 5

IIDP1.1701.160-0.9104.4123.9137200100.606العراقية لتصنيع وتسويق التمور6

IHLI0.5100.480-5.997.048.33159400.784الهالل الصناعية7

INCP0.6700.6700.012.98.723101750.085الصناعات الكيمياوية والبالستيكية8

IKLV1.4001.370-2.15.47.41181380.090الكندي النتاج اللقاحات البيطرية9

IIEW0.8400.820-2.40.010.01112300.001العراقية لالعمال الهندسية 10

IMIB1.7001.7000.018.331.78985000.366الصناعات المعدنية والدراجات11

284.2366.6455659,249.1

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

(%)

HPAL9.1009.000-1.10.00.41402300.001فندق فلسطين1

HISH10.80010.500-2.80.10.63367500.002فنادق عشتار 2

HBAY60.05060.000-0.12.5152.2661200000.127فندق بابل3

HBAG8.9008.800-1.12.421.447338270.063فندق بغداد4

HNTI9.0509.000-0.60.87.56562770.013الوطنية لالستثمارات السياحية 5

HKAR0.8600.840-2.30.90.8663000.013فنادق كربالء6

HSAD11.00011.0000.00.010.12136290.001فندق السدير7

6.8183.0131293,384.2

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

(%)

AAHP1.0301.0501.90.0040.00516040.001االهلية لالنتاج الزراعي1

AMAP0.2200.210-4.52.00.428610.049الحديثة لالنتاج الحيواني 2

AMEF9.0008.750-2.80.0050.04226250.002الشرق االوسط النتاج االسماك3

AISP5.2405.3001.119.0100.572556500.181العراقية النتاج البذور4

AIPM4.4504.5001.10.10.73225000.003العراقية النتاج وتسويق اللحوم 5

AIRP8.1508.2501.22.117.3829700.588العراقية للمنتجات الزراعية 6

23.3118.98885,210.0

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

(%)

TASC8.1008.1801.03.428.33225358000.0011اسيا سيل1

3.428.3322535800

2993.21920.914255665147

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/8/22  ولغاية 2019/8/18 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

266.5441.7102ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

260.1258.61.5تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

213الشركات 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

(%)

BROI0.3800.4005.34.981.971000000.002مصرف االئتمان العراقي1

NDSA0.4900.4900.010.175.0134300.145دار السالم للتامين2

BAIB1.1501.1500.0151.13173.8051150000.15113مصرف اسيا العراق3

SAEI0.7500.700-6.70.140.10348720.002االمين لالستثمارات العقارية4

TZNI2.6002.6000.0100260.178447574350.005469الخاتم لالتصاالت5

IMCI41.00047.00014.60.01500.66284600.0083الصنائع الكيماوية6

266.5441.7102 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)

3.58.12598.00.10.31.41.31115.70.120.12564621.081.30المصرفي

____164.0________27.8________64.2____التامين

2.15__293__0.13__0.180.6__0.5__0.113.3__خدمات

48.7425.9284.217.29.181.0532.0366.622.118.7350.025.0455.010.995.49الصناعي

1.20.026.817.60.372.00.1183.039.350.041131318.402.29الفنادق

2.27__2.088.0__0.02__0.02118.9__0.1__0.0323.3__الزراعي

0.51.53.414.842.24.211.928.314.7842.2038329.3825.00االتصاالت

53.935.592993.2158.645.51920.969461425اجملموع

____

_____

___

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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 اتصاالت الزراعي الفنادق صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد


