
 2019/12/19  ولغاية 2019/12/15 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

492.31483.911.74المؤشر العام

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

3105.68512.21850ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 134.5-522.2656.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

37149الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

80..343.5471.7338486االحد

602.2686.2425487.22االثنين

588689.7325488.93الثالثاء

1063.26,051.3464490.89األربعاء

508.7613.3298492.31الخميس

3,105.68,512.21850المجموع

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

SBPT20.50018.100-11.7بغداد العراق للنقل العامBBAY0.0900.14055.6مصرف بابل

NAME0.4800.57018.8االمين للتأمين
العراقية النتاج وتسويق 

اللحوم
AIPM4.9004.700-4.1

HBAY72.50082.75014.1فندق بابل
الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB2.8802.780-3.5

SILT1.0301.16012.6العراقية للنقل البري
العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.1901.150-3.4

IRMC10.45011.0005.3انتاج االلبسة الجاهزةBBOB0.2800.31010.7مصرف بغداد

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

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0605088.759.8

العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.150664.322.0

BBOB0.3101092.312.8مصرف بغداد
مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA4.830384.412.7

العراقية لتصنيع وتسويق 

التمور
IIDP1.150575.16.8بغداد للمشروبات الغازيةIBSD3.290378.912.6

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.100522.36.1مصرف بغدادBBOB0.310327.210.8

BBAY0.140350.34.1مصرف بابل
المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.060305.310.1

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/12/19ولغايه 2019/12/15حركه 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

(%)

BCOI0.4500.4602.2164.475.4461150000.066المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2800.31010.71092.3327.290775000.4369مصرف بغداد 2

BIIB0.3900.4002.65.12.081000000.002المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1000.1000.0522.353.451250000.2089مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2900.2900.05.01.54725000.002مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.6000.6000.00.90.521500000.0004المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.5100.5100.024.212.381275000.010مصرف سومر التجاري7

BBAY0.0900.14055.6350.342.479350000.1401مصرف بابل 8

BGUC0.1300.1407.726.23.510420000.009مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1600.1600.04.20.72404000.0016مصرف الموصل 10

BASH0.2400.2400.07.71.913600000.003مصرف اشور الدولي11

BMNS0.6300.6503.2102.265.7441625000.0409مصرف المنصور لالستثمار12

BUND0.0600.0600.05088.7305.344180001.696المصرف المتحد لالستثمار13

7,393.5891.84011,025,400.0

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

(%)

NAME0.4800.57018.836.319.34321770.950االمين للتأمين1

NGIR0.6000.6000.05.03.0212000.250الخليج للتأمين2

41.322.3452,176.8

2019/12/19   -   2019/12/15حركة 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

(%)

SKTA4.4204.8309.378.2384.448248307.818مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF16.10016.050-0.31.422.420128400.1738الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7201.7300.630.051.536394090.132المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3400.3400.06.02.037020.2906النخبة للمقاوالت العامة4

SILT1.0301.16012.6111.2139.1113162400.795العراقية للنقل البري5

SBPT20.50018.100-11.70.22.72181000.0150بغداد العراق للنقل العام6

226.9602.065657,079.4

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

(%)

IMOS6.2506.100-2.42.414.72861000.239الخياطة الحديثة1

IBPM1.9801.9800.00.00.0121380.0009بغداد لصناعة مواد التغليف2

IBSD3.3003.290-0.3116.3378.91545834260.066بغداد للمشروبات الغازية 3

IIDP1.1901.150-3.4575.1664.372198383.3337العراقية لتصنيع وتسويق التمور4

INCP1.3901.4806.5124.0179.5109224770.817الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.6601.650-0.61.62.6498010.0267الكندي النتاج اللقاحات البيطرية6

IMIB2.8802.780-3.56.418.342139000.128الصناعات المعدنية والدراجات7

IRMC10.45011.0005.36.873.472175230.4260انتاج االلبسة الجاهزة8

832.61,331.7482657,679.2

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

(%)

HPAL9.4009.300-1.11.614.79415710.035فندق فلسطين1

HBAY72.50082.75014.11.7137.41001655000.0865فندق بابل2

HNTI9.0509.0500.00.32.33565900.004الوطنية لالستثمارات السياحية 3
HMAN12.02013.0008.21.114.420379990.0375فندق المنصور4

5169132222,089.7

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

(%)

AAHP1.1001.1000.01.51.576330.263االهلية لالنتاج الزراعي1

AIPM4.9004.700-4.13.516.522235000.0690العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

AIRP12.00012.0000.00.22.1943200.049العراقية للمنتجات الزراعية 3

5.120.138.028,452.5

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

(%)

TASC8.4008.4000.08.168.89626040000.0026اسيا سيل1

8.168.8962604000

8512.23105.618504596878

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/12/19  ولغاية 2019/12/15 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

489.7275.7196ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

9.87.12.7تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

262الشركات 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

(%)

BINT2.0601.950-5.38.817.4101950000.01المصرف الدولي االسالمي1
BROI0.3800.3800.060.606723.030566950000.0242مصرف االئتمان العراقي2
BLAD0.2900.240-17.2287.875.7111600000.12مصرف العطاء االسالمي3

NDSA0.7000.650-7.12.11.4545500.03دار السالم للتامين4

BAIB1.1001.1000.0100.0110.021100000.10مصرف اسيا العراق5

IHFI1.4001.4503.60.030.04124070.002الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 6

TZNI2.6002.500-3.85.814.94845744570.0003الخاتم لالتصاالت7

NAHF0.4500.4602.20.50.2511500.019االهلية للتامين8

SAEI0.7200.690-4.20.250.18448020.004االمين  العقارية9

IKHC1.4001.380-1.423.7832.82413802.378طريق الخازر  المواد االنشائية10

489.7275.7196 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)

922.05125.87393.512.569.3271.9333.8891.830.4837.4361940115.22.2المصرفي

______45____________22.3____________41.3______التامين

13.010.1226.95.74.422.417.2602.03.722.8616106562.41.5خدمات

44.888.9832.65.410.7145.8289.41258.411.5923.00548241013.220.0الصناعي

______112___27______154.4___70.5______4.6___0.9الفنادق

______38____________20.1____________5.1______الزراعي

30.2___23.6672996___23.611.716.368.8___1.41.98.1االتصاالت

982.15,226.78512.2522.2656.83017.81651301758اجملموع

____

_____

___

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

271.9
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المصرفي خدمات صناعي الفنادق الزراعي اتصاالت
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(بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

البحوث والدراسات / اعدد


