
 2019/12/26  ولغاية 2019/12/22 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

493.76492.310.29المؤشر العام

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

2820.74491.92104ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

356.189.1267.0التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

36198الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

413.1371.8423493.93االحد

998.11,280.7571491.50االثنين

441341.6344492.25الثالثاء

400.3824.0344493.20األربعاء

568.61,673.8422493.76الخميس

2,820.74,491.92104المجموع

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

BBAY0.1400.110-21.4مصرف بابلSILT1.1601.49028.4العراقية للنقل البري

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.4801.90028.4فندق بابلHBAY82.75075.000-9.4

SNUC0.3400.42023.5النخبة للمقاوالت العامة
مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2900.270-6.9

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0600.07016.7االمين للتأمينNAME0.5700.540-5.3

BBOB0.3100.300-3.2مصرف بغدادIRMC11.00012.50013.6انتاج االلبسة الجاهزة

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
BUND0.0701103.224.6

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP1.900366.013.0

BGUC0.1401026.322.8مصرف الخليج التجاري
العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.160338.912.0

IRMC12.500267.39.5انتاج االلبسة الجاهزةBBOB0.300590.613.1مصرف بغداد

HBAY75.000265.99.4فندق بابلBBAY0.110306.16.8مصرف بابل

العراقية لتصنيع وتسويق 

التمور
IIDP1.160294.66.6

مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA4.800179.86.4

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/12/26ولغايه 2019/12/22حركه 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

(%)

BCOI0.4600.4600.084.038.7361150000.034المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3100.300-3.2590.6177.254750000.2362مصرف بغداد 2

BIME0.1000.1000.0223.522.322250000.089مصرف الشرق االوسط لالستثمار3

BIBI0.2900.270-6.925.76.916675000.0103مصرف االستثمار العراقي 4

BNOI0.6000.6101.74.42.691525000.002المصرف االهلي العراقي 5

BSUC0.5100.5100.031.716.281275000.0127مصرف سومر التجاري6

BBAY0.1400.110-21.4306.133.770275000.122مصرف بابل 7

BGUC0.1400.1400.01026.3143.7168420000.3421مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1600.1600.015.52.45404000.006مصرف الموصل 9

BMNS0.6500.6703.138.525.5251675000.0154مصرف المنصور لالستثمار10

BUND0.0600.07016.71103.276.337210000.368المصرف المتحد لالستثمار11

3,449.5545.4450860,900.0

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

(%)

NAME0.5700.540-5.3105.960.27520622.774االمين للتأمين1

NGIR0.6000.68013.330.820.22413601.540الخليج للتأمين2

136.780.4992,062.3

2019/12/26   -   2019/12/22حركة 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

(%)

SKTA4.8304.800-0.637.0179.817248003.703مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF16.05016.000-0.30.57.87128000.0610الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7301.7601.757.5100.358400930.252المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3400.42023.595.837.21108674.6391النخبة للمقاوالت العامة4

SILT1.1601.49028.488.9116.4220208600.635العراقية للنقل البري5

SBPT18.10018.050-0.35.7102.415180500.5689بغداد العراق للنقل العام6

285.4544.058257,692.8

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

(%)

IMOS6.1006.5006.61.912.12065000.193الخياطة الحديثة1

IITC8.8008.8500.65.952.3944251.1893العراقية للسجاد والمفروشات2

IBPM1.9801.9800.00.00.0221380.002بغداد لصناعة مواد التغليف3

IBSD3.2903.2900.053.7176.1675834260.0303بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.1501.1600.9294.6338.957200101.708العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP1.4801.90028.4207.9366.0248288551.3690الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.6501.6902.47.612.619100390.128الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB2.7802.8301.85.615.844141500.1110الصناعات المعدنية والدراجات8

IRMC11.00012.50013.620.5267.3249199131.284انتاج االلبسة الجاهزة9

597.71,241.2715669,542.9

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

(%)

HPAL9.3009.4902.00.98.510424200.020فندق فلسطين1

HBAY82.75075.000-9.43.4265.9831500000.1717فندق بابل2

HNTI9.0509.1000.61.917.013569020.030الوطنية لالستثمارات السياحية 3
HMAN13.00013.0000.00.11.34379990.0034فندق المنصور4

6293110206,902.3

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

(%)

AAHP1.1001.1000.00.00.016330.005االهلية لالنتاج الزراعي1

AIPM4.7004.7501.15.726.740237500.1142العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

AIRP12.00012.0500.40.11.2443380.028العراقية للمنتجات الزراعية 3

5.827.945.028,720.5

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

(%)

TASC8.4008.6503.010.489.110326815000.0034اسيا سيل1

10.489.11032681500

4491.92820.721044507321

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/12/26  ولغاية 2019/12/22 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

18199.78077.2199ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

6510.26505.25.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

343الشركات المتداوله

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

 سعر

 االغالق

 الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

الدوران معدل

(%)

BINT1.9501.9600.53.05.940.003المصرف الدولي االسالمي1
BROI0.3800.43013.216807.3416559.5461016.7229مصرف االئتمان العراقي2
BLAD0.2400.2400.0128.831.0370.05مصرف العطاء االسالمي3
BTIB1.2001.2000.01199.601439.52111.1996مصرف الطيف االسالمي4

VAMF1.0900.880-19.30.030.0310.003االمين لالستثمار المالي 5

IHFI1.4501.5003.40.270.4030.016الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 6

SAEI0.6900.680-1.41.300.8810.019االمين لالستثمارات العقارية7

TZNI2.5002.490-0.46.716.8300.0004الخاتم لالتصاالت8

BERI0.3800.250-34.27.22.280.0027مصرف اربيل9

NAHF0.4600.4600.045.520.931.820االهلية للتامين10

18,199.78,077.2199 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)

96.01.93449.52.80.129.61.0545.45.430.181755453.10.9المصرفي

______80____________80.4____________136.7______التامين

39.05.9285.413.72.168.110.3544.012.531.903245445.90.7خدمات

56.519.0597.79.43.2161.458.41241.213.004.70482912413.92.3الصناعي

___2934.4___13___292.623.27___68.1___6.314.1___0.9الفنادق

______28____________27.9____________5.8______الزراعي

3.42.310.432.121.928.819.489.132.3121.7426198929.221.3االتصاالت

195.729.24491.9356.189.12820.7136572821اجملموع

____

_____

___

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


