
 2019/9/26  ولغاية 2019/9/22 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

474.81467.091.65المؤشر العام

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

1319.61176.21472ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

273.4180.692.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

32169الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

339.0370.0266468.00االحد

201.1206.4300471.34االثنين

200133.0288472.47الثالثاء

285.8186.0284473.80األربعاء

294.2280.9334474.81الخميس

1,319.61,176.21472المجموع

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

BNOI0.4800.57018.8المصرف االهلي العراقي
المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.4000.380-5.0

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB1.9902.29015.1مصرف اشور الدوليBASH0.2300.220-4.3

BBOB0.3000.290-3.3مصرف بغدادIBSD3.1003.3106.8بغداد للمشروبات الغازية

IMOS5.4005.300-1.9الخياطة الحديثةSNUC0.3000.3206.7النخبة للمقاوالت العامة

SMOF13.99013.750-1.7الموصل لمدن االلعابBELF0.1700.1805.9مصرف ايالف االسالمي

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

IBSD3.310289.922.0بغداد للمشروبات الغازيةBBOB0.290218.518.6مصرف بغداد

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.480187.615.9

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB2.290184.214.0

BKUI1.090169.312.8مصرف كوردستانBKUI1.090155.313.2مصرف كوردستان

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP0.820112.29.5

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP0.82093.97.1

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.67093.68.0بغداد العراق للنقل العامSBPT20.05092.77.0

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/9/26ولغايه 2019/9/22حركه 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

(%)

BCOI0.4800.4800.0187.688.71011200000.075المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3000.290-3.3218.565.572725000.087مصرف بغداد 2

BIIB0.4000.380-5.01.30.54950000.001المصرف العراقي االسالمي 3

BIBI0.2300.2300.021.85.014575000.009مصرف االستثمار العراقي 4

BNOI0.4800.57018.83.41.891425000.001المصرف االهلي العراقي 5

BGUC0.1400.1400.043.56.18420000.015مصرف الخليج التجاري 6

BMFI0.1300.1300.00.90.11328250.000مصرف الموصل 7

BKUI1.0901.0900.0155.3169.324360000.039مصرف كوردستان8

BASH0.2300.220-4.311.12.48550000.004مصرف اشور الدولي9

BMNS0.6400.6704.793.662.4561675000.037مصرف المنصور لالستثمار10

BELF0.1700.1805.95.61.06459000.002مصرف ايالف االسالمي11

742.4402.72811,266,725

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

(%)

NAME0.4800.4800.090.343.77018332.363االمين للتأمين1

NGIR0.6400.6501.616.010.21613000.799الخليج للتأمين واعادة التأمين2

106.253.986.03,133.1

2019/9/26   -   2019/9/22حركة 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

(%)

SKTA3.6003.6200.60.41.3436200.036مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.99013.750-1.71.724.111110000.218الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.5901.6302.59.615.625371310.042المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3000.3206.70.30.126610.015النخبة للمقاوالت العامة4

SBPT18.95020.0505.84.792.7127200500.474بغداد العراق للنقل العام5

16.8133.916952,412.2

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

(%)

IMAP0.8700.860-1.19.07.82955630.139المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.4005.300-1.90.84.31153000.080الخياطة الحديثة2

IITC8.2008.3001.21.613.42941500.322العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.1003.3106.890.0289.92915869720.051بغداد للمشروبات الغازية 4

INCP0.8300.820-1.2112.293.9108124530.738الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IMIB1.9902.29015.177.9184.2300114501.559الصناعات المعدنية والدراجات6

291.5593.5768.0625,888.9

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

(%)

HBAY60.08060.000-0.10.211.3211200000.009فندق بابل1

HBAG8.0008.0500.60.11.26309440.004فندق بغداد2

HNTI8.6108.7501.60.43.05547140.006الوطنية لالستثمارات السياحية 3

0.715.532.0205,658.0

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

(%)

AAHP1.0701.0901.90.30.346270.055االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF8.7508.7500.00.040.4126250.013الشرق االوسط النتاج االسماك2

AISP5.3005.3100.210.053.386557550.096العراقية النتاج البذور3

AIPM4.3004.5004.70.20.74225000.003العراقية النتاج وتسويق اللحوم 4

10.654.795.081,506.8

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

(%)

TASC8.2008.190-0.18.065.54125389000.0026اسيا سيل1

8.065.5412538900

1176.21319.614724774224

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/9/26  ولغاية 2019/9/22 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

19.659.421ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

2.21.01.2تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

222الشركات 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

(%)

BINT1.0001.0000.00.70.761000000.0007المصرف الدولي االسالمي1
BROI0.3900.4002.62710.6191000000.011مصرف االئتمان العراقي2

NDSA0.9300.850-8.64.554.2559500.065دار السالم للتامين3

IHFI0.7001.20071.45.135.04619920.309الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

TZNI2.6002.6000.001.02147574350.000022الخاتم لالتصاالت5

IKHC1.4901.460-2.00.50.72.014600.1الخازر النتاج المواد االنشائية6

37.822.279.0 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)

201.42.2742.427.10.371.01.4402.717.630.34723.028125.621.07المصرفي

22.09___1986___26.49___14.353.9___28.0___29.8106.2___التامين

___1691.78___3.0___133.91.11___1.5___16.85.5___0.9خدمات

62.6940.0291.521.513.7200.45128.6593.533.7721.6716710676821.7413.80الصناعي

______32____________15.5____________0.7______الفنادق

______95____________54.7____________10.6______الزراعي

0.14.48.00.855.60.536.465.50.7555.581.016412.4439.02االتصاالت

265.076.381176.2273.4180.61319.62431441472اجملموع

____

_____

___

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


