
 2019/9/19  ولغاية 2019/9/15 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.65-467.09470.16المؤشر العام

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

1476.71610.61693ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

255.083.1172.0التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

311014الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

330.2465.2429468.94االحد

519.7456.5516468.97االثنين

163215.7241469.31الثالثاء

263.4253.2251468.15األربعاء

200.3219.9256467.09الخميس

1,476.71,610.61693المجموع

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

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP8.2109.50015.7

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0600.050-16.7

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP0.7400.83012.2

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB2.1501.990-7.4

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP0.7800.87011.5مصرف الموصلBMFI0.1400.130-7.1

BGUC0.1500.140-6.7مصرف الخليج التجاريBNOI0.4600.4804.3المصرف االهلي العراقي

NAME0.5100.480-5.9االمين للتأمينSMOF13.65013.9902.5الموصل لمدن االلعاب

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

HBAY60.080308.820.9فندق بابلBBOB0.300340.421.1مصرف بغداد

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP0.830317.519.7

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP0.830265.518.0

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.480249.615.5

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.480120.78.2

IBSD3.100118.98.1بغداد للمشروبات الغازيةNAME0.480106.66.6االمين للتأمين

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.05095.15.9مصرف بغدادBBOB0.300102.16.9

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/9/19ولغايه 2019/9/15حركه 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

(%)

BCOI0.4700.4802.1249.6120.71231200000.100المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3000.3000.0340.4102.188750000.136مصرف بغداد 2

BIBI0.2300.2300.026.86.211575000.011مصرف االستثمار العراقي 3

BNOI0.4600.4804.311.15.361200000.004المصرف االهلي العراقي 4

BSUC0.5500.5500.03.01.721375000.001مصرف سومر التجاري5

BGUC0.1500.140-6.764.39.019420000.021مصرف الخليج التجاري 6

BMFI0.1400.130-7.194.313.132328250.037مصرف الموصل 7

BKUI1.0901.0900.05.05.524360000.001مصرف كوردستان8

BMNS0.6500.640-1.547.230.4361600000.019مصرف المنصور لالستثمار9

BUND0.0600.050-16.795.15.011150000.032المصرف المتحد لالستثمار10

BELF0.1800.170-5.60.60.12433500.000مصرف ايالف االسالمي11

937.4299.03321,239,175

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

(%)

NAME0.5100.480-5.9106.652.711918332.791االمين للتأمين1

106.652.7119.01,833.1

2019/9/19   -   2019/9/15حركة 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

(%)

SKTA3.6103.600-0.30.93.2736000.088مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.65013.9902.50.11.619111920.014الموصل لمدن االلعاب2

SNUC0.3100.300-3.23.00.946200.145النخبة للمقاوالت العامة4

SBPT19.30018.950-1.83.057.446189500.300بغداد العراق للنقل العام5

7.063.17615,411.5

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

(%)

IMAP0.7800.87011.577.164.214056281.192المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.4505.400-0.93.317.82854000.335الخياطة الحديثة2

IITC8.1308.2000.91.511.92541000.291العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.1403.100-1.338.4118.91585497320.022بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.1001.060-3.686.193.2117182850.499العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP0.7400.83012.2317.5265.5319126052.091الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IMIB2.1501.990-7.43.36.61899500.066الصناعات المعدنية والدراجات7

527.3578.0805.0605,700.5

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

(%)

HBAY60.00060.0800.15.1308.81111201600.257فندق بابل1

HBAG8.0008.0000.02.217.532307520.057فندق بغداد2

HNTI8.8008.610-2.20.54.28538380.008الوطنية لالستثمارات السياحية 3

HKAR0.8500.8500.01.31.1363750.017فنادق كربالء4

9.1331.6154.0211,125.3

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

(%)

AISP5.3005.3000.011.158.7109556500.106العراقية النتاج البذور1

AIPM4.2804.3000.51.66.915215000.032العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

AIRP8.2109.50015.70.54.6634200.142العراقية للمنتجات الزراعية 3

13.270.3130.080,570.0

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

(%)

TASC8.1808.2000.210.082.07725420000.0032اسيا سيل1

10.082.0772542000

1610.61476.716934695815

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/9/19  ولغاية 2019/9/15 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

19.659.421ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

1.3-1.3تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

25الشركات 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

(%)

BINT1.0001.0000.00.40.421000000.0004المصرف الدولي االسالمي1
BROI0.3900.3900.0166.38975000.006مصرف االئتمان العراقي2

IHFI0.7500.700-6.71.100.8611620.066الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 3

SAEI0.6500.640-1.50.050.03144540.001االمين لالستثمارات العقارية4

TZNI2.6002.6000.011.30147574350.000027الخاتم لالتصاالت5

IMCI45.00045.0000.01.119550.38281000.6220الصنائع الكيماوية6

BIDB0.8100.8100.00.250.20312025000.000100مصرف التنمية الدولي لالستثمار 7

19.659.421.0 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)

___3328.13___27___299.07.12___21.3___937.47.5___70.7المصرفي

17.79.352.70.0017.54101190.008.40___18.9106.6___التامين

______76____________63.1____________7.0______خدمات

37.883.8527.37.20.758.6411.6578.010.142.0177208059.572.48الصناعي

___15421.43___33.0___331.652.52___174.2___9.132.0___2.9الفنادق

______130____________70.3____________13.2______الزراعي

0.17.610.01.275.81.062.282.01.2075.791.047771.3061.04االتصاالت

111.630.221610.6255.083.11476.7138771693اجملموع

____

_____

___

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


