
 2019/9/12  ولغاية 2019/9/8 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.16-470.16470.91المؤشر العام

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

1368.21041.41064ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

123.526.397.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

311311الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

864.1531.6334470.47االحد

169.9100.7203471.08االثنين

183.8263.2291470.67األربعاء

150.5145.9236470.16الخميس

1,368.21,041.41064المجموع

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

(%)

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB1.7102.15025.76.1-0.3300.310النخبة للمقاوالت العامة

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0500.06020.02.4-8.2008.000فندق بغداد

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP0.6800.7408.8

المصرف العراقي 

االسالمي
0.4100.400-2.4

NAME0.4800.5106.3االمين للتأمين
الوطنية لالستثمارات 

السياحية
9.0008.800-2.2

BASH0.2200.2304.5مصرف اشور الدولي
مدينة العاب الكرخ 

السياحية
3.6803.610-1.9

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

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم مليوندينار

2.500625.145.7مصرف جيهانBCIH2.500250.024.0مصرف جيهان

العراقية لتصنيع وتسويق 

التمور
IIDP1.100158.815.2

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
1.100175.812.8

60.000104.07.6فندق بابلBBOB0.300128.512.3مصرف بغداد

0.51060.84.4االمين للتأمينNAME0.510122.311.7االمين للتأمين

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.060121.411.75.30045.53.3العراقية النتاج البذور

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/9/12ولغايه 2019/9/8حركه 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

(%)

BCOI0.4600.4702.269.032.4621175000.028المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3000.3000.0128.538.630750000.051مصرف بغداد 2

BIIB0.4100.400-2.40.80.331000000.0003المصرف العراقي االسالمي 3

BIBI0.2300.2300.025.25.814575000.010مصرف االستثمار العراقي 4

BSUC0.5500.5500.025.013.861375000.010مصرف سومر التجاري5

BASH0.2200.2304.51.30.33575000.001مصرف اشور الدولي6

BMNS0.6600.650-1.512.38.1131625000.005مصرف المنصور لالستثمار7

BUND0.0500.06020.0121.47.37180000.040المصرف المتحد لالستثمار8

BCIH2.5002.5000.0250.0625.126375000.098مصرف جيهان9

633.4731.51401,363,000

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

(%)

NAME0.4800.5106.3122.360.816719483.201االمين للتأمين1

122.360.8167.01,947.7

2019/9/12   -   2019/9/8حركة 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

(%)

SKTA3.6803.610-1.91.86.4736100.178مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.65013.6500.00.00.52109200.005الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6001.590-0.62.23.45305280.011المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3300.310-6.111.63.8116400.559النخبة للمقاوالت العامة4

SBPT19.45019.300-0.82.243.170193000.224بغداد العراق للنقل العام5

17.857.39545,698.2

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

(%)

IMAP0.7700.7801.39.17.01850460.140المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.4405.4500.22.513.62454500.248الخياطة الحديثة2

IITC8.1208.1300.10.54.21240650.104العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.1803.140-1.313.040.7655568260.007بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.1001.1000.0158.8175.8222189750.921العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP0.6800.7408.850.436.368112380.332الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IMIB1.7102.15025.715.731.781107500.315الصناعات المعدنية والدراجات7

249.9309.4490.0612,349.8

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

(%)

HBAY59.50060.0000.81.7104.0461200000.087فندق بابل1

HBAG8.2008.000-2.41.08.420307520.027فندق بغداد2

HNTI9.0008.800-2.20.87.212550260.013الوطنية لالستثمارات السياحية 3

HKAR0.8500.8500.00.20.1363750.002فنادق كربالء4

3.8119.881.0212,153.4

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

(%)

AAHP1.0501.0701.90.10.126150.010االهلية لالنتاج الزراعي1

AISP5.2305.3001.38.645.571556500.082العراقية النتاج البذور2

AIPM4.3304.280-1.20.41.96214000.009العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

AIRP8.2008.2100.10.21.7329560.056العراقية للمنتجات الزراعية 4

9.349.082.080,620.9

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

(%)

TASC8.2008.180-0.24.940.4925358000.0016اسيا سيل1

4.940.492535800

1041.41368.210644851570

المجموع

المجموع الكلي

المجموع



2019/9/12  ولغاية 2019/9/8 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

208.4448.477ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.1-10.410.5تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

221الشركات 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

(%)

NDSA0.7200.93029.248.2337.21465100.689دار السالم للتامين1

BAIB1.1501.100-4.3150.00165.0021100000.15000مصرف اسيا العراق2

IHFI0.7400.7501.41.140.8612450.069الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 3

TZNI2.6002.6000.0410.485247574350.000220الخاتم لالتصاالت4

IMCI56.40045.000-20.24.9980234.90381002.7767الصنائع الكيماوية5

208.4448.477 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)

___1401.43___2___731.51.03___7.5___633.43.9___25.0المصرفي

7.78___13167___13.68___8.360.8___13.6___16.7122.3___التامين

______95____________57.3____________17.8______خدمات

5.824.6249.92.31.88.4414.3309.42.734.6210254902.045.10الصناعي

___8144.44___36.0___119.879.81___95.6___3.842.3___1.6الفنادق

______82____________49.0____________9.3______الزراعي

1.50.44.929.49.111.93.740.429.449.096.02966.6722.22االتصاالت

33.921.651041.4123.526.31368.254401064اجملموع

____

_____

___

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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(بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد


