
 2019/12/5  ولغاية 2019/12/1 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.32-484.26485.80المؤشر العام

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

1230.62235.61247ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 196.0-32.8228.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

35109الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

210.2306.2236484.23االحد

89.5176.3145484.30االثنين

276282.7261484.31الثالثاء

384.3884.5306484.27األربعاء

270.1585.9299484.26الخميس

1,230.62,235.61247المجموع

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

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB2.3502.70014.9مصرف الخليج التجاريBGUC0.1400.130-7.1

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP9.50010.0005.3

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.1201.060-5.4

AAHP1.1901.130-5.0االهلية لالنتاج الزراعيHPAL9.2009.5003.3فندق فلسطين

BASH0.2400.230-4.2مصرف اشور الدوليHBAY70.00072.0002.9فندق بابل

العراقية النتاج وتسويق 

اللحوم
AIPM4.7904.9002.3مصرف بغدادBBOB0.3000.290-3.3

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

BBOB0.290176.014.3مصرف بغدادBBOB0.290606.027.1مصرف بغداد

BGUC0.130502.222.5مصرف الخليج التجاري
الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.360168.013.7

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.460164.67.4

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA3.95090.27.3

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.060146.56.6

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP1.06088.27.2

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.360124.75.6

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.46075.76.2

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/12/5ولغايه 2019/12/1حركه 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

(%)

BCOI0.4600.4600.0164.675.7451150000.066المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3000.290-3.3606.0176.087725000.2424مصرف بغداد 2

BIIB0.4000.4000.05.42.261000000.002المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1000.1000.096.59.119250000.0386مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2900.2900.087.025.231725000.035مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.6000.590-1.79.85.8201475000.0039المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.5100.5100.026.613.671275000.011مصرف سومر التجاري7

BGUC0.1400.130-7.1502.265.658390000.1674مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1600.1600.020.93.15404000.008مصرف الموصل 9

BKUI1.0901.0900.022.124.132752250.0088مصرف كوردستان10

BASH0.2400.230-4.227.06.316575000.011مصرف اشور الدولي11

BMNS0.6300.6300.053.633.8131575000.0214مصرف المنصور لالستثمار12

BUND0.0600.0600.0146.58.818180000.049المصرف المتحد لالستثمار13

BNAI0.9000.9000.00.20.212259000.0001المصرف الوطني االسالمي14

1,768.4449.43291,247,625.0

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

(%)

NAME0.4800.4800.027.013.01418330.707االمين للتأمين1

NGIR0.6000.6000.011.06.6512000.550الخليج للتأمين2

38.019.6191,833.1

2019/12/5   -   2019/12/1حركة 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

(%)

SKTA3.9203.9500.822.990.210639502.291مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF16.20016.3000.61.727.342130400.2116الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7401.700-2.316.427.931387260.072المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3400.3400.085.128.917024.1206النخبة للمقاوالت العامة4

SBPT20.50020.5000.00.59.120205000.045بغداد العراق للنقل العام5

126.5183.520055,716.0

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

(%)

IMAP1.1201.060-5.481.688.211068571.262المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS6.5006.5000.05.535.22365000.5513الخياطة الحديثة2

IBSD3.3403.290-1.516.855.5405834260.009بغداد للمشروبات الغازية 3

IIDP1.1701.1700.037.143.762201830.2154العراقية لتصنيع وتسويق التمور4

INCP1.3301.3602.3124.7168.0123206540.821الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.6501.6701.211.919.83799200.1996الكندي النتاج اللقاحات البيطرية6

IMIB2.3502.70014.99.825.399135000.197الصناعات المعدنية والدراجات7

IRMC10.65010.450-1.91.010.433166470.0633انتاج االلبسة الجاهزة8

288.5446.2527677,686.2

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

(%)

HPAL9.2009.5003.31.210.818424650.026فندق فلسطين1

HBAY70.00072.0002.90.427.2411440000.0191فندق بابل2

1.537.959144,000.0

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

(%)

AAHP1.1901.130-5.00.10.116500.010االهلية لالنتاج الزراعي1

AIPM4.7904.9002.33.316.221245000.0666العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

AIRP9.50010.0005.32.221.03336000.617العراقية للمنتجات الزراعية 3

5.637.255.028,749.8

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

(%)

TASC8.0708.1000.47.056.95825110000.0023اسيا سيل1

7.056.9582511000

2235.61230.612474666610

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/12/5  ولغاية 2019/12/1 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

697.9579.8133ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

53.20-9.963.1تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

324الشركات 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

(%)

BINT1.0001.46046.0375.3375.781460000.4المصرف الدولي االسالمي1
BROI0.3800.370-2.66.72.510925000.0027مصرف االئتمان العراقي2
BLAD0.1500.22046.7133.925.862550000.05مصرف العطاء االسالمي3

BAIB1.1001.1000.0100.0110.021100000.10مصرف اسيا العراق4

IHFI1.3601.3902.20.200.20223070.012الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 5

SAEI0.7200.7200.076.054.7450111.092االمين لالستثمارات العقارية6

TZNI2.6002.6000.03.89.94247574350.0002الخاتم لالتصاالت7

BERI0.5000.380-24.02.00.821007000.0008مصرف اربيل8

IMCI100.000100.0000.00.000.21180000.0000الصنائع الكيماوية9

697.9579.8133 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)

50.6323.41768.42.918.312.1110.1449.42.6924.5011513293.315.5المصرفي

______19____________19.6____________38.0______التامين

6.0___12200___22.73___41.7183.5___73.2___92.6126.5___خدمات

6.514.2288.52.34.920.746.8446.24.6410.4917265273.24.9الصناعي

______59____________37.9____________1.5______الفنادق

______55____________37.2____________5.6______الزراعي

46.6___2758___53.11___30.256.9___52.6___3.77.0___االتصاالت

57.1433.902235.632.8228.81230.6281161247اجملموع

____

_____

___

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


