
 2019/11/21  ولغاية 2019/11/17 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.21-482.74483.77المؤشر العام

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

7652.23806.01612ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 6010.4-74.06084.4التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

38196الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

492.8550.3376482.43االحد

507.2589.2390482.25االثنين

2205516.6298482.06الثالثاء

2241.51,279.5272482.09األربعاء

2205.2870.4276482.74الخميس

7,652.23,806.01612المجموع

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

BNOI0.5000.57014.0المصرف االهلي العراقي
المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.4600.440-4.3

IBSD3.3603.300-1.8بغداد للمشروبات الغازيةSMOF14.00015.50010.7الموصل لمدن االلعاب

المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.8500.9309.4فندق فلسطينHPAL9.3009.150-1.6

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2600.2807.7فندق بابلHBAY71.00069.900-1.5

IRMC10.41011.1006.6انتاج االلبسة الجاهزة
الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.6901.680-0.6

ً 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

IBSD3.3004063.453.1بغداد للمشروبات الغازيةIBSD3.3001231.332.4بغداد للمشروبات الغازية

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.330362.89.5اسيا سيلTASC8.0901968.825.7

BMFI0.160346.79.1مصرف الموصل
الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.330489.06.4

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.100341.69.0

الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.680218.92.9

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.060336.88.8

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.180156.32.0

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2019/11/21ولغايه  2019/11/17حركه 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

(%)

BCOI0.4600.440-4.3124.555.6671100000.050المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3100.3100.076.823.520775000.0307مصرف بغداد 2

BIIB0.3800.3902.612.64.86975000.005المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1000.1000.0341.634.253250000.1366مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2600.2807.7144.241.071700000.058مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.5000.57014.029.015.1281425000.0116المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.5100.5100.021.410.961275000.009مصرف سومر التجاري7

BGUC0.1400.1400.00.10.01420000.0000مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1600.1600.0346.755.343404000.137مصرف الموصل 9

BASH0.2400.2400.00.20.03600000.0001مصرف اشور الدولي10

BMNS0.6300.6300.054.434.3391575000.022مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0600.0600.0336.820.234180000.1123المصرف المتحد لالستثمار12

BELF0.1800.1800.00.10.01450000.000مصرف ايالف االسالمي13

BNAI0.8500.9309.40.20.212334300.0001المصرف الوطني االسالمي14

BCIH2.5002.5000.01.23.036375000.000مصرف جيهان15

1,489.6298.2376967,900.0

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

(%)

NAME0.4700.4700.02.00.9317950.052االمين للتأمين1

NGIR0.5800.5901.717.610.21511800.881الخليج للتأمين2

19.611.2181,794.9

2019/11/21   -   2019/11/17حركة 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

(%)

SKTA3.7903.8100.510.841.26138101.076مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF14.00015.50010.75.681.994124000.6958الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7001.7100.639.066.650389540.171المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3300.3403.05.01.787020.2423النخبة للمقاوالت4

SBPT20.75021.0001.21.123.832210000.114بغداد العراق للنقل العام5

61.5215.124555,163.8

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

(%)

IMAP1.0801.1203.7116.5127.718972451.800المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.6005.8504.53.017.23658500.3046الخياطة الحديثة2

IITC8.4808.7503.20.00.0143750.000العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.3603.300-1.81231.34063.4695851990.6943بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.1501.1802.6135.4156.3101203550.785العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP1.3001.3302.3362.8489.0339201992.3889الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.6901.680-0.6129.3218.92399792.176الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB2.3102.3501.73.99.019117500.0774الصناعات المعدنية والدراجات8

IRMC10.41011.1006.61.011.164176820.066انتاج االلبسة الجاهزة9

1,983.25,092.5841682,634.4

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

(%)

HPAL9.3009.150-1.60.98.513409010.021فندق فلسطين1

HBAY71.00069.900-1.50.214.7191398000.0106فندق بابل2

HBAG8.3008.3000.01.19.414319050.029فندق بغداد3
HNTI8.8509.0001.70.54.51562770.0080الوطنية لالستثمارات السياحية 4

2.837.147227,982.2

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

(%)

AAHP1.1901.1900.00.00.026840.002االهلية لالنتاج الزراعي1

AIPM4.7504.8001.16.129.247240000.1211العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

6.129.24924,684.3

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

TASC8.1008.090-0.1243.41968.83625079000.0785اسيا سيل1

243.41968.8362507900

3806.07652.216124468060

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/11/21  ولغاية 2019/11/17 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

2604.92617.872ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

8.47.90.51تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

125الشركات 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

(%)

BINT1.0001.0000.02495.52495.591000002.5المصرف الدولي االسالمي1
BROI0.3800.3800.01.00.41950000.0004مصرف االئتمان العراقي2

BAIB1.1001.1000.0100.0110.021100000.10مصرف اسيا العراق3

IHFI1.3501.3500.00.901.24622410.054الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

BRTB1.0001.0000.00.0020.00212500000.200مصرف االقليم التجاري5

TZNI2.6002.530-2.73.18.24146293500.0002الخاتم لالتصاالت6

NAHF0.4700.460-2.14.32.01011500.174االهلية للتامين7

IMCI85.00090.0005.90.010.52162000.0031الصنائع الكيماوية8

2,604.92,617.872 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)

37.050.31489.62.53.411.328.2295.03.839.5713323763.58.5المصرفي

____18________11.2________19.6____التامين

18.09.061.529.314.626.715.3215.112.427.11281924511.47.8خدمات

27.61237.21983.21.462.436.04063.25092.50.7179.7936708414.38.3الصناعي

31.9__1547__29.18__10.837.1__45.3__1.32.8__الفنادق

____49________29.2________6.1____الزراعي

91.7__3336__99.90__1966.91968.8__99.9__243.1243.4__االتصاالت

82.61,540.863806.074.06,084.47649.0771691612اجملموع

____

_____

___

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




