
 2019/8/29  ولغاية 2019/8/25 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.82-473.21477.12المؤشر العام

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

2901.33294.51535ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

79.534.944.6التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

34914الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1826.4585.4248475.53االحد

191.8385.5262473.05االثنين

4031,198.9491475.58الثالثاء

278.6710.1324474.83األربعاء

202.0414.6210473.21الخميس

2,901.33,294.51535المجموع

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

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0500.06020.0مصرف الموصلBMFI0.1600.150-6.3

SMOF14.50013.750-5.2الموصل لمدن االلعابBNOI0.4100.46012.2المصرف االهلي العراقي

HBAG8.8008.380-4.8فندق بغدادNAME0.4500.50011.1االمين للتأمين

BBOB0.3000.290-3.3مصرف بغدادBASH0.2200.2304.5مصرف اشور الدولي

SNUC0.2900.3003.4النخبة للمقاوالت العامة
العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.1601.130-2.6

ً 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

TASC8.1801055.836.4اسيا سيلBBOB0.290939.128.5مصرف بغداد

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.060854.425.9مصرف جيهانBCIH2.500625.021.5

BBOB0.290286.19.9مصرف بغدادNAME0.500326.39.9االمين للتأمين

NAME0.500164.45.7االمين للتأمينBGUC0.150300.39.1مصرف الخليج التجاري

IBSD3.260117.64.1بغداد للمشروبات الغازيةBCIH2.500250.07.6مصرف جيهان

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2019/8/29ولغايه  2019/8/25حركه 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

(%)

BCOI0.4600.4702.282.738.9461175000.033المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3000.290-3.3939.1286.1201725000.376مصرف بغداد 2

BIIB0.4100.4100.08.83.6111025000.004المصرف العراقي االسالمي 3

BIBI0.2400.2400.0102.224.679600000.041مصرف االستثمار العراقي 4

BNOI0.4100.46012.210.14.4111150000.004المصرف االهلي العراقي 5

BSUC0.5500.5500.025.614.161375000.010مصرف سومر التجاري6

BGUC0.1500.1500.0300.345.162450000.100مصرف الخليج التجاري 7

BMFI0.1600.150-6.35.70.95378750.002مصرف الموصل 8

BKUI1.0601.050-0.90.20.214200000.000مصرف كوردستان9

BASH0.2200.2304.51.60.45575000.001مصرف اشور الدولي10

BMNS0.6900.680-1.45.94.171700000.002مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0500.06020.0854.442.892180000.285المصرف المتحد لالستثمار12

BCIH2.5002.5000.0250.0625.016375000.098مصرف جيهان13

2,586.71,090.05271,990,875

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

(%)

NAME0.4500.50011.1326.3164.434819108.544االمين للتأمين1

NGIR0.6400.6400.00.50.3112800.025الخليج للتأمين واعادة التأمين2

326.8164.73493,189.5

2019/8/29   -   2019/8/25حركة 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

(%)

SKTA3.7303.720-0.32.07.41137200.198مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF14.50013.750-5.20.56.48110000.058الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6301.6300.013.722.025312960.071المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.2900.3003.40.370.1126200.018النخبة للمقاوالت العامة4

SBPT20.40020.100-1.50.612.338201000.060بغداد العراق للنقل العام6

17.148.28446,635.5

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

(%)

IMAP0.7600.7701.316.412.61949810.253المنصور للصناعات الدوائية1

IITC8.1008.1000.00.65.21040500.129العراقية للسجاد والمفروشات2

IBSD3.3203.260-1.836.3117.6795781060.020بغداد للمشروبات الغازية 3

IIDP1.1601.130-2.699.5113.9162194930.577العراقية لتصنيع وتسويق التمور4

INCP0.6700.6801.533.622.646103270.221الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IMIB1.7001.7100.616.728.47885500.334الصناعات المعدنية والدراجات6

203.2300.3394625,506.4

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

(%)

HBAY60.00059.400-1.00.19.0141188000.007فندق بابل1

HBAG8.8008.380-4.80.32.95322130.009فندق بغداد2

HNTI9.0009.0000.08.980.341562770.143الوطنية لالستثمارات السياحية 3

9.492.260207,289.7

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

(%)

AMEF8.7508.7500.00.0070.06226250.002الشرق االوسط النتاج االسماك1

AISP5.3005.230-1.310.153.668549150.096العراقية النتاج البذور2

AIPM4.5004.400-2.20.83.613220000.016العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

AIRP8.2508.200-0.611.392.9929523.138العراقية للمنتجات الزراعية 4

22.2150.29282,492.0

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

(%)

TASC8.1808.1800.0129.11055.82925358000.0416اسيا سيل1

129.11055.8292535800

3294.52901.315355491788

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/8/29  ولغاية 2019/8/25 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

238.4400.6165ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

4.5-260.0264.6تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

324الشركات المتداوله

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

 سعر

 االغالق

 الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

الدوران معدل

(%)

BROI0.4000.4000.018.087.281000000.01مصرف االئتمان العراقي1

NDSA0.4900.58018.44.542.3340600.06دار السالم للتامين2

BAIB1.1501.1500.0100.00115.0021150000.10مصرف اسيا العراق3

IHFI0.5700.86050.97.955.53910840.6الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

SAEI0.7000.650-7.10.090.06145240.001االمين لالستثمارات العقارية5

TZNI2.6002.6000.0103267.2710447574350.01الخاتم لالتصاالت6

BERI1.0000.600-40.04.003.0041590000.002مصرف اربيل7

NAHF0.3200.3200.00.90.2918000.04االهلية للتامين8

VZAF0.3000.33010.00.070.02133800.01الزوراء لالستثمار المالي9

238.4400.6165 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)

82.96.72586.73.20.327.41.51090.02.510.1432355276.076.64المصرفي

0.5058.0326.80.217.70.330.0164.70.1918.20136.03490.2910.32التامين

2.00.117.111.70.43.31.448.26.752.9443844.763.57خدمات

___3944.82___19___300.316.17___48.54___203.27.4___14.96الصناعي

______60____________92.2____________9.4______الفنادق

______92____________150.2____________22.2______الزراعي

3.45___129___0.19___2.11055.8___0.2___0.3129.1___االتصاالت

100.365.043294.579.534.92901.356751535اجملموع

____

_____

___

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


