
 2019/11/7  ولغاية 2019/11/3 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.63-481.74484.79المؤشر العام

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

6159.95139.81542ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 3876.2-152.34028.4التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

35913الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

609.41,336.3282485.20االحد

217.2144.9264482.22االثنين

16122,216.0339482.67الثالثاء

1344.5528.7329482.86األربعاء

2377.2914.0328481.74الخميس

6,159.95,139.81542المجموع

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

المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.6400.85032.8

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.3900.360-7.7

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.0801.24014.8انتاج االلبسة الجاهزةIRMC11.40010.740-5.8

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP0.9201.03012.0

المعمورة لالستثمارات 

العقارية
SMRI1.7801.710-3.9

HBAY67.00074.00010.4فندق بابل
مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2600.250-3.8

العراقية النتاج وتسويق 

اللحوم
AIPM4.4004.7508.0المصرف االهلي العراقيBNOI0.5200.500-3.8

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

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2502602.650.6بغداد للمشروبات الغازيةIBSD3.3103136.850.9

HBAY74.000720.111.7فندق بابلIBSD3.310945.618.4بغداد للمشروبات الغازية

BBOB0.310702.513.7مصرف بغداد
مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.250687.711.2

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.240214.04.2

الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.650290.64.7

الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.650174.63.4اسيا سيلTASC8.100257.94.2

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/11/7ولغايه 2019/11/3حركه 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

(%)

BCOI0.4700.460-2.136.116.6151150000.014المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3100.3100.0702.5217.874775000.2810مصرف بغداد 2

BIIB0.3900.360-7.76.02.27900000.002المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1000.1000.039.84.019250000.0159مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2600.250-3.82602.6687.764625001.041مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.5200.500-3.815.77.861250000.0063المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.5100.5100.03.01.511275000.001مصرف سومر التجاري7

BGUC0.1400.1400.017.62.57420000.0059مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1500.1500.018.32.74378750.007مصرف الموصل 9

BKUI1.0901.0900.01.01.114360000.0003مصرف كوردستان10

BASH0.2300.2300.04.71.06575000.002مصرف اشور الدولي11

BMNS0.6500.6500.040.026.0211625000.0160مصرف المنصور لالستثمار12

BUND0.0600.0600.041.82.510180000.014المصرف المتحد لالستثمار13

BELF0.1800.1800.02.30.43450000.0009مصرف ايالف االسالمي14

BNAI0.6400.85032.82.31.772133500.001المصرف الوطني االسالمي15

3,533.7975.7245.01,634,725.0

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

(%)

NAME0.4700.460-2.14.42.01517570.115االمين للتأمين1

4.42.0151,756.7

2019/11/7   -   2019/11/3حركة 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

(%)

SKTA3.8103.750-1.61.24.51937500.121مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.85013.650-1.410.8148.011109201.3463الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7801.710-3.95.18.713389540.022المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3000.3000.02.80.826200.133النخبة للمقاوالت4

SBPT21.00020.750-1.21.429.934207500.1429بغداد العراق للنقل العام5

21.2192.07953,623.8

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

(%)

IMAP0.9201.03012.0125.6124.812966631.941المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.5005.6001.83.821.23256000.3792الخياطة الحديثة2

IITC8.2008.4903.50.21.5642450.036العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.4003.310-2.6945.63136.81485869720.5332بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.1601.1600.046.353.892200100.269العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP1.0801.24014.8214.0248.7317188321.4089الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.6101.6502.5174.6290.611698012.939الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB2.3202.3501.38.620.336117500.1721الصناعات المعدنية والدراجات8

IRMC11.40010.740-5.80.384.019171090.024انتاج االلبسة الجاهزة9

1,519.03,901.7895680,982.0

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

(%)

HPAL9.3009.200-1.12.322.133411240.052فندق فلسطين1

HBAY67.00074.00010.49.9720.11301480000.494فندق بابل2

12.2742.1163148,000.0

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

(%)

AISP5.7405.690-0.97.241.263597450.069العراقية النتاج البذور1

AIPM4.4004.7508.010.147.458237500.203العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

17.488.512183,495.0

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

(%)

TASC8.1008.1000.031.9257.92325110000.0103اسيا سيل1

31.9257.9242511000

5139.86159.915425113583

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/11/7  ولغاية 2019/11/3 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1812.71623.2140ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

14.52-8.122.7تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

124الشركات 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

(%)

BINT1.0001.0000.01350.01350.051000001.3500المصرف الدولي االسالمي1
BROI0.3900.380-2.62.71.07950000.001مصرف االئتمان العراقي2
BLAD0.1000.1000.0209.422.963250000.08مصرف العطاء االسالمي3

BAIB1.1001.1000.0200.0220.041100000.20000مصرف اسيا العراق4

SAEI0.7500.720-4.00.30.2250110.004االمين لالستثمارات العقارية5

TZNI2.6002.6000.03.18.23347574350.0002الخاتم لالتصاالت6

NAHF0.4300.4504.747.320.92611251.890االهلية للتامين7

1,812.71,623.2140 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)

88.232.73533.72.50.929.011.8975.72.971.21532452.01.2المصرفي

____15________2.0________4.4____التامين

____79________192.0________21.2____خدمات

69.7958.11519.04.663.1116.63103.53901.72.9979.5466868957.49.6الصناعي

0.79.312.25.876.26.6633.9742.10.8985.42121630.61.2الفنادق

14.0__17121__26.73__23.788.5__29.2__5.117.4__الزراعي

91.7__2224__99.09__255.5257.9__99.1__31.631.9__االتصاالت

158.61,036.815139.8152.34,028.46159.9721301542اجملموع

____

_____

___

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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3103.5

633.9

23.7
255.5

17.2

-2986.8

-627.3

-23.7
-255.5

-4000.0

-3000.0

-2000.0

-1000.0

0.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

المصرفي صناعي الفنادق الزراعي اتصاالت

ن
يو

مل

(بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد


