
 2019/11/27  ولغاية 2019/11/24 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

485.80482.740.63المؤشر العام

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

1570.02531.31560ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

177.5126.551.1التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

35159الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

338.1341.5350483.69االحد

532.51,141.8380483.41االثنين

251336.1285483.19الثالثاء

247.6471.2266486.47األربعاء

200.8240.7279485.80الخميس

1,570.02,531.31560المجموع

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

IRMC11.10010.650-4.1انتاج االلبسة الجاهزةIMOS5.8506.50011.1الخياطة الحديثة

BBOB0.3100.300-3.2مصرف بغدادBNOI0.5700.6005.3المصرف االهلي العراقي

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.4400.4604.5

المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.9300.900-3.2

SBPT21.00020.500-2.4بغداد العراق للنقل العامSMOF15.50016.2004.5الموصل لمدن االلعاب

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2800.2903.6

الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.6801.650-1.8

ً 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

BBOB0.300750.629.7مصرف بغداد
الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.330270.017.2

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.460390.015.4مصرف بغدادBBOB0.300225.314.3

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.100269.810.7

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.460174.711.1

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.060223.18.8الموصل لمدن االلعابSMOF

4.516

110.77.1

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.330202.48.0

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.120103.66.6

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2019/11/27ولغايه  2019/11/24حركه 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

(%)

BCOI0.4400.4604.5390.0174.71061150000.156المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3100.300-3.2750.6225.381750000.3002مصرف بغداد 2

BIIB0.3900.4002.623.79.4201000000.009المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1000.1000.0269.827.051250000.1079مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2800.2903.6148.543.040725000.059مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.5700.6005.342.324.5311500000.0169المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.5100.5100.017.38.851275000.007مصرف سومر التجاري7

BMFI0.1600.1600.0137.121.934404000.0543مصرف الموصل 8

BKUI1.0901.0900.05.76.222752250.002مصرف كوردستان9

BASH0.2400.2400.06.41.54600000.0026مصرف اشور الدولي10

BMNS0.6300.6300.017.811.2131575000.007مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0600.0600.0223.113.427180000.0744المصرف المتحد لالستثمار12

BNAI0.9300.900-3.212.811.072259000.005المصرف الوطني االسالمي13

BCIH2.5002.5200.80.82.096426000.0003مصرف جيهان14

2,045.8580.04301,216,125.0

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

(%)

NAME0.4700.4802.117.18.12118330.446االمين للتأمين1

NGIR0.5900.6001.714.58.71212000.725الخليج للتأمين2

31.616.8331,833.1

2019/11/27   -   2019/11/24حركة 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

(%)

SKTA3.8103.9202.910.440.87839201.042مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF15.50016.2004.56.8110.796129600.8444الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7101.7401.827.447.148396370.120المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT21.00020.500-2.41.021.133205000.0995بغداد العراق للنقل العام4

45.6219.725556,517.2

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

(%)

IMAP1.1201.1200.090.2103.615772451.395المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.8506.50011.111.770.97265001.1726الخياطة الحديثة2

IITC8.7508.600-1.70.32.6643000.060العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.3003.3401.229.497.7745922920.0166بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.1801.170-0.849.758.158201830.288العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP1.3301.3300.0202.4270.0180201991.3328الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.6801.650-1.85.79.52298010.096الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB2.3502.3500.05.613.221117500.1115الصناعات المعدنية والدراجات8

IRMC11.10010.650-4.12.324.395169650.142انتاج االلبسة الجاهزة9

397.3649.9685689,235.2

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

(%)

HPAL9.1509.2000.50.97.910411240.019فندق فلسطين1

HBAY69.90070.0000.10.532.7641400000.0233فندق بابل2

HBAG8.3008.3200.20.10.52319820.002فندق بغداد3
HNTI9.0009.0000.00.00.11562770.0002الوطنية لالستثمارات السياحية 4

1.441.277228,259.1

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

(%)

AIPM4.8004.790-0.24.823.432239500.0969العراقية النتاج وتسويق اللحوم 1

4.823.43223,950.0

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

(%)

TASC8.0908.070-0.24.839.04825017000.0016اسيا سيل1

4.839.0482501700

2531.31570.015604717620

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/11/27  ولغاية 2019/11/24 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

2672.02546.879ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

4.03.70.23تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

425الشركات 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

(%)

BINT1.0001.0000.02495.02495.061000002.5المصرف الدولي االسالمي1
BROI0.3800.3800.03.01.11950000.0012مصرف االئتمان العراقي2
BLAD0.1000.15050.0121.414.735375000.05مصرف العطاء االسالمي3
BTIB1.2001.2000.00.200.2421200000.0002مصرف الطيف االسالمي4

IHFI1.3501.3600.71.131.531022580.068الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 5

TZNI2.5302.6002.81.54.01347574350.0001الخاتم لالتصاالت6

BERI0.6000.500-16.71.00.511325000.0004مصرف اربيل7

NAHF0.4600.450-2.248.421.8311251.934االهلية للتامين8

VZAF0.3300.3300.00.30.113800.026الزوراء لالستثمار المالي9

IMCI90.000100.00011.10.087.92180000.0437الصنائع الكيماوية10

BZII0.3700.3700.00.050.025925000.00002مصرف زين العراق11

2,672.02,546.879 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)

193.476.22045.89.53.742.535.9580.07.336.1820184304.74.2المصرفي

____33________16.8________31.6____التامين

20.05.445.643.911.934.59.4219.715.724.2729525511.42.0خدمات

39.217.6397.39.94.499.957.2649.915.378.8064336859.34.8الصناعي

2.6__277__4.52__1.941.2__14.4__0.21.4__الفنادق

____32________23.4________4.8____الزراعي

0.12.74.81.656.80.622.139.01.5956.782.016484.233.3االتصاالت

252.7102.152531.3177.5126.51570.0115741560اجملموع

____

_____

___

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




