
 2019/10/31  ولغاية 2019/10/27 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

484.79481.140.76المؤشر العام

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

1069.81187.61496ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

138.861.976.9التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

34137الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

164.1183.1219478.32االحد

207.7272.1295479.72االثنين

252350.3386481.32الثالثاء

161.0166.4241482.42األربعاء

285.2215.7355484.79الخميس

1,069.81,187.61496المجموع

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

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP0.9201.08017.4النخبة للمقاوالت العامةSNUC0.3200.300-6.3

الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.4301.61012.6

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2700.260-3.7

HBAG8.5008.320-2.1فندق بغدادIRMC10.90011.4004.6انتاج االلبسة الجاهزة

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA3.6503.8104.4

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.4800.470-2.1

المعمورة لالستثمارات 

العقارية
SMRI1.7101.7804.1المصرف االهلي العراقيBNOI0.5300.520-1.9

ً 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

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.100244.420.6

الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.610202.718.9

BBOB0.310164.013.8مصرف بغداد
الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.080136.312.7

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.080136.111.5

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.160131.612.3

الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.610131.011.0بغداد للمشروبات الغازيةIBSD3.400122.011.4

العراقية لتصنيع وتسويق 

التمور
IIDP1.160113.59.6العراقية النتاج البذورAISP5.74065.86.1

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2019/10/31ولغايه  2019/10/27حركه 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

(%)

BCOI0.4800.470-2.184.239.6431175000.034المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3000.3103.3164.049.229775000.0656مصرف بغداد 2

BIIB0.3800.3902.612.14.713975000.0048المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1000.1000.0244.424.438250000.0977مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2700.260-3.712.83.58650000.005مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.5300.520-1.95.32.7161300000.0021المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.5100.5100.09.04.631275000.004مصرف سومر التجاري7

BGUC0.1400.1400.073.210.216420000.0244مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1500.1500.024.03.67378750.010مصرف الموصل 9

BKUI1.0901.0900.00.50.514360000.000مصرف كوردستان10

BMNS0.6500.6500.021.413.9281625000.009مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0600.0600.019.61.25180000.0065المصرف المتحد لالستثمار12

670.4158.22071,336,375.0

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

(%)

NAME0.4700.4700.05.22.4917950.136االمين للتأمين1

5.22.491,794.9

2019/10/31   -   2019/10/27حركة 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

(%)

SKTA3.6503.8104.45.420.65238100.538مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF14.00013.850-1.10.67.711110800.0694الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7101.7804.132.156.060405480.141المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3200.300-6.36.01.836200.291النخبة للمقاوالت4

SBPT21.00021.0000.00.510.217210000.0485بغداد العراق للنقل العام5

44.596.314355,438.4

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

(%)

IMAP0.9300.920-1.122.020.52559510.340المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.4005.5001.94.323.22755000.4250الخياطة الحديثة2

IITC8.2008.2000.00.10.8341000.018العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.3403.4001.836.4122.01406029320.0205بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.1501.1600.9113.5131.6174200100.658العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP0.9201.08017.4136.1136.3162164020.8965الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.4301.61012.6131.0202.728595632.205الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB2.3202.3200.04.310.038116000.0868الصناعات المعدنية والدراجات8

IRMC10.90011.4004.60.030.44181600.002انتاج االلبسة الجاهزة9

447.7647.4858694,219.2

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

(%)

HPAL9.0009.3003.31.210.723415710.026فندق فلسطين1

HBAY66.25067.0001.10.637.0671340000.029فندق بابل2

HBAG8.5008.320-2.10.43.59319820.011فندق بغداد3

2.151.199165,982.1

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

(%)

AAHP1.1901.1900.00.30.426840.052االهلية لالنتاج الزراعي1

AISP5.7005.7400.711.465.897602700.109العراقية النتاج البذور2

AIRP9.5009.5000.00.54.8334200.139المنتجات الزراعية3

12.270.910264,374.3

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

(%)

TASC8.1008.1000.05.443.57825110000.0017اسيا سيل1

5.443.5782511000

1187.61069.814964829184

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/10/31  ولغاية 2019/10/27 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

2435.62323.8287ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

33.70-260.1293.8تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

215الشركات المتداوله

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

 سعر

 االغالق

 الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

 مليون)

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

الدوران معدل

(%)

BINT1.0001.0000.02000.02000.0141000002.0000المصرف الدولي االسالمي1
BROI0.3800.3902.61.30.54975000.001مصرف االئتمان العراقي2
BLAD0.0500.100100.0246.124.630250000.10مصرف العطاء االسالمي3

IHFI1.5001.350-10.00.610.80522410.037الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

TZNI2.6002.6000.0100.4261.119547574350.0055الخاتم لالتصاالت5

NAHF0.4300.4300.087.135.93410753.485االهلية للتامين6

IMCI85.00085.0000.00.00.92153000.0056الصنائع الكيماوية7

BZII0.3700.3700.00.00.03925000.00001مصرف زين العراق8

2,435.62,323.8287 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)

17.722.9670.42.63.43.07.6158.21.874.78582072.43.9المصرفي

______9____________2.4____________5.2______التامين

21.36.844.547.915.337.412.096.338.812.434914323.86.3خدمات

29.318.4447.76.54.198.537.5647.415.25.879708589.28.2الصناعي

______99____________51.1____________2.1______الفنادق

______102____________70.9____________12.2______الزراعي

2.6___278___11.01___4.843.5___11.0___0.65.4___االتصاالت

68.348.681187.6138.861.91069.8118891496اجملموع

____

_____

___

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 

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

البحوث والدراسات / اعدد




