
 2019/10/2  ولغاية 2019/9/29 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.14-474.14474.81المؤشر العام

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

1749.22600.61243ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

486.5340.7145.9التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

32146الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

341.7323.4375475.51االحد

721.0487.6348475.48االثنين

398507.9344475.33الثالثاء

288.91,281.7176474.14األربعاء

1,749.22,600.61243المجموع

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

BSUC0.5500.510-7.3مصرف سومر التجاريBNOI0.5700.64012.3المصرف االهلي العراقي

المعمورة لالستثمارات 

العقارية
SMRI1.6301.7507.4

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB2.2902.200-3.9

NAME0.4800.470-2.1االمين للتأمينBBOB0.2900.3106.9مصرف بغداد

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP0.8600.9105.8الموصل لمدن االلعابSMOF13.75013.700-0.4

IBSD3.3103.300-0.3بغداد للمشروبات الغازيةAAHP1.0901.1505.5االهلية لالنتاج الزراعي

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

BGUC0.1401089.141.9مصرف الخليج التجاري
الوطنية لالستثمارات 

السياحية
HNTI8.750385.022.0

IBSD3.300355.120.3بغداد للمشروبات الغازيةBBOB0.310748.628.8مصرف بغداد

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.230142.15.5مصرف بغدادBBOB0.310227.913.0

BGUC0.140152.38.7مصرف الخليج التجاريIBSD3.300107.04.1بغداد للمشروبات الغازية

HBAY60.00074.14.2فندق بابلBNOI0.64088.63.4المصرف االهلي العراقي

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/10/2ولغايه 2019/9/29حركه 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

(%)

BBOB0.2900.3106.9748.6227.9103775000.299مصرف بغداد 1

BIIB0.3800.3800.00.10.11950000.0001المصرف العراقي االسالمي 2

BIBI0.2300.2300.0142.132.542575000.057مصرف االستثمار العراقي 3

BNOI0.5700.64012.388.656.1721600000.035المصرف االهلي العراقي 4

BSUC0.5500.510-7.314.07.171275000.006مصرف سومر التجاري5

BGUC0.1400.1400.01089.1152.318420000.363مصرف الخليج التجاري 6

BASH0.2200.2200.022.55.019550000.009مصرف اشور الدولي7

BMNS0.6700.6700.046.631.2311675000.019مصرف المنصور لالستثمار8

BUND0.0500.0500.027.11.46150000.009المصرف المتحد لالستثمار9

BELF0.1800.1800.00.10.01459000.00004مصرف ايالف االسالمي10

2,178.9513.5300842,900

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

(%)

NAME0.4800.470-2.175.035.19017951.964االمين للتأمين1

75.035.190.01,794.9

2019/10/2   -   2019/9/29حركة 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

(%)

SKTA3.6203.6500.80.30.9236500.025مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.75013.700-0.40.23.33109600.030الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6301.7507.431.454.958398650.138المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT20.05020.3001.21.530.141203000.148بغداد العراق للنقل العام4

33.489.210454,475.0

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

(%)

IMAP0.8600.9105.851.246.86458870.791المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.3005.3500.90.42.2653500.040الخياطة الحديثة2

IITC8.3008.4501.80.65.31542250.128العراقية للسجاد والمفروشات3

IBPM1.8001.8000.00.10.2119440.010بغداد لصناعة مواد التغليف4

IBSD3.3103.300-0.3107.0355.12005851990.060بغداد للمشروبات الغازية 5

IIDP1.0601.0700.922.524.043184580.130العراقية لتصنيع وتسويق التمور6

INCP0.8200.8200.016.013.120124530.106الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.3701.4203.642.060.712284350.707الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IMIB2.2902.200-3.97.616.863110000.152الصناعات المعدنية والدراجات9

IRMC9.80010.0002.00.99.932159300.058انتاج االلبسة الجاهزة10

248.4534.1566.0668,880.3

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

(%)

HBAY60.00060.0000.01.274.1111200000.062فندق بابل1

HBAG8.0508.1801.60.65.26314440.016فندق بغداد2

HNTI8.7508.7500.044.0385.04547140.704الوطنية لالستثمارات السياحية 3

45.9464.321.0206,157.7

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

(%)

AAHP1.0901.1505.50.91.056610.158االهلية لالنتاج الزراعي1

AISP5.3105.3300.410.153.893559650.097العراقية النتاج البذور2

AIPM4.5004.5000.02.09.026225000.040العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

13.063.9124.079,126.3

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

(%)

TASC8.1908.180-0.16.049.13825358000.0019اسيا سيل1

6.049.1382535800

2600.61749.212434389134

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/10/2  ولغاية 2019/9/29 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

7.14.226ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.03-0.03تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

040الشركات 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

(%)

BROI0.4000.390-2.55.22.02975000.002مصرف االئتمان العراقي1

NDSA0.8500.800-5.90.100.1156000.001دار السالم للتامين2

IHFI1.2001.120-6.71.682.02118590.101الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 3
SAEI0.6400.600-6.30.160.09241760.002االمين لالستثمارات العقارية4

7.14.226.0 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)

308.276.92178.914.13.5121.727.6513.523.695.38753930025.0013.00المصرفي

67.78___6190___73.16___25.735.1___73.3___55.075.0___التامين

___10434.62___36___89.241.23___36.8___33.462.5___20.9خدمات

82.0176.5248.433.030.8272.29253.4534.150.9847.4416410856628.9819.08الصناعي

___219.52___2___464.312.02___55.8___45.92.0___0.9الفنادق

______124____________63.9____________13.0______الزراعي

0.34.26.05.769.22.834.049.15.6769.19234385.2689.47االتصاالت

412.4212.622600.6489.3340.71749.22792421243اجملموع

____

_____

___

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


