
 2019/10/10  ولغاية 2019/10/6 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

481.07474.141.46المؤشر العام

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

814.52451.21024ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

126.562.863.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

29145الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

93.9246.173470.29االحد

126.0218.3225472.37االثنين

162641.4179471.90الثالثاء

255.71,131.4262472.96األربعاء

176.6213.9285481.07الخميس

814.52,451.21024المجموع

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

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2300.26013.0المصرف االهلي العراقيBNOI0.6400.620-3.1

IRMC10.00011.00010.0انتاج االلبسة الجاهزة
العراقية للسجاد 

والمفروشات
IITC8.4508.300-1.8

AISP5.3305.7507.9العراقية النتاج البذور
مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA3.6503.620-0.8

BGUC0.1400.1507.1مصرف الخليج التجاري
المعمورة لالستثمارات 

العقارية
SMRI1.7501.740-0.6

TASC8.1808.170-0.1اسيا سيلSBPT20.30021.3505.2بغداد العراق للنقل العام

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

BGUC0.150213.326.2مصرف الخليج التجاريBGUC0.1501521.262.1مصرف الخليج التجاري

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.260342.114.0بغداد للمشروبات الغازيةIBSD3.380103.512.7

BBOB0.310274.211.2مصرف بغداد
مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.26084.110.3

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP0.91089.63.7مصرف بغدادBBOB0.31083.210.2

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.05045.11.8

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP0.91081.610.0

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/10/10ولغايه 2019/10/6حركه 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

(%)

BBOB0.3100.3100.0274.283.233775000.110مصرف بغداد 1

BIIB0.3800.3902.62.91.19975000.0011المصرف العراقي االسالمي 2

BIBI0.2300.26013.0342.184.191650000.137مصرف االستثمار العراقي 3

BNOI0.6400.620-3.116.19.9201550000.006المصرف االهلي العراقي 4

BSUC0.5100.5100.07.03.651275000.003مصرف سومر التجاري5

BGUC0.1400.1507.11521.2213.390450000.507مصرف الخليج التجاري 6

BASH0.2200.2200.07.91.77550000.003مصرف اشور الدولي7

BMNS0.6700.6700.015.510.4141675000.006مصرف المنصور لالستثمار8

BUND0.0500.0500.045.12.34150000.015المصرف المتحد لالستثمار9

2,232.0409.4273805,000

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

(%)

NAME0.4700.4700.020.19.22017950.525االمين للتأمين1

20.19.220.01,794.9

2019/10/10   -   2019/10/6حركة 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

(%)

SKTA3.6503.620-0.80.51.7336200.046مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.70014.3504.70.22.33114800.020الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7501.740-0.68.414.49396370.037المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT20.30021.3505.21.429.983213500.143بغداد العراق للنقل العام4

10.548.39854,737.2

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

(%)

IMAP0.9100.9100.089.681.67558871.385المنصور للصناعات الدوائية1

IITC8.4508.300-1.80.00.3341500.007العراقية للسجاد والمفروشات2

IBPM1.8001.8000.00.00.0119440.001بغداد لصناعة مواد التغليف3

IBSD3.3003.3802.431.8103.51885993860.018بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.0701.1002.82.52.710189750.014العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

INCP0.8200.8200.017.914.625124530.118الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.4201.4200.020.929.38284350.351الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB2.2002.2803.67.416.377114000.149الصناعات المعدنية والدراجات8

IRMC10.00011.00010.00.66.523175230.039انتاج االلبسة الجاهزة9

170.7254.6484.0680,152.5

المجموع

المجموع



الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه
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 االسهم عدد
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(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
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السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

HBAY60.00061.0001.70.00.731220000.001فندق بابل1

HBAG8.1808.2500.90.97.87317130.024فندق بغداد2

1.08.410.0153,713.0

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

(%)

AAHP1.1501.1903.52.93.466840.504االهلية لالنتاج الزراعي1

AISP5.3305.7507.911.464.3116603750.108العراقية النتاج البذور2

AIPM4.5004.6002.21.67.510230000.033العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

15.975.3132.084,059.3

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

(%)

TASC8.1808.170-0.11.19.3725327000.0004اسيا سيل1

1.19.372532700

2451.2814.510244312157

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/10/10  ولغاية 2019/10/6 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

4316.74348.8158ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.26-52.052.3تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

403الشركات 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

(%)

BINT1.0001.0000.04290.04290.0121000004.2900المصرف الدولي االسالمي1
BROI0.3900.4002.61.60.621000000.001مصرف االئتمان العراقي2
1.0001.0000.02.002.022500000.001مصرف الجنوب االسالمي3

IHFI1.1201.31017.02.673.22621750.161الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

TZNI2.6002.6000.02052.2611147574350.001098الخاتم لالتصاالت5

IMCI45.00051.00013.30.00500.26191800.0028الصنائع الكيماوية6

IKHC1.4601.4801.40.30.54.014800.03طريق الخازر  المواد االنشائية7

4,316.74,348.8158.0 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)

219.330.12232.09.81.366.58.8409.416.232.151932736.961.10المصرفي

______20____________9.2____________20.1______التامين

___986.12___6___48.328.49___13.8___10.576.6___8.0خدمات

14.4016.3170.78.49.546.2646.5254.618.1718.28461244849.5025.62الصناعي

______10____________8.4____________1.0______الفنادق

0.011.215.90.17.50.055.575.30.067.331.06.01320.764.55الزراعي

71.43___57___21.19___2.09.3___21.2___0.21.1___االتصاالت
241.747.752451.2126.562.8814.5721381024اجملموع

____

_____

___

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


