
 2019/6/27  ولغاية 2019/6/23 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.16-495.64496.45المؤشر العام

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

35366.522203.02588ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

535.159.5475.6التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

421815الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) الحجم(مليون) االسهماليوم

12904.91,007.8465498.55االحد

5346.430,560.9582496.05االثنين

18881,383.2444496.89الثالثاء

663.21,325.4526497.58األربعاء

1400.21,089.2571495.64الخميس

22,203.035,366.52588المجموع

جدول  حركة التداول اليومية 
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 ملخص السوق

 الرقم القياسي (مليون)الحجم  (مليون)االسهم 



 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0500.06020.0مصرف سومر التجاريBSUC0.7000.630-10.0

AISP5.9106.60011.7العراقية النتاج البذور
مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.1200.110-8.3

BBOB0.3700.340-8.1مصرف بغدادBBAY0.1100.1209.1مصرف بابل

NAME0.4000.380-5.0االمين للتأمينSMOF13.02013.9807.4الموصل لمدن االلعاب

SNUC0.3100.3306.5النخبة للمقاوالت العامة
العراقية للسجاد 

والمفروشات
IITC8.1007.700-4.9

ً 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 مليون

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.06014227.664.1اسيا سيلTASC8.00030215.385.4

BCIH2.6501325.03.7مصرف جيهانTASC8.0003805.217.1اسيا سيل

AISP6.6001094.43.1العراقية النتاج البذورBBOB0.3401632.47.4مصرف بغداد

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.110788.13.5

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.060757.32.1

IBSD3.530624.11.8بغداد للمشروبات الغازيةBCIH2.650500.02.3مصرف جيهان

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2019/6/27ولغايه  2019/6/23حركه 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

(%)

BCOI0.4500.4602.2132.561.3571150000.053المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3700.340-8.11632.4574.9249850000.653مصرف بغداد 2

BIIB0.4400.420-4.58.93.741050000.004المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1200.110-8.3788.190.9127275000.315مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2500.2500.046.011.511625000.018مصرف االستثمار العراقي 5

BSUC0.7000.630-10.04.02.511575000.002مصرف سومر التجاري6

BBAY0.1100.1209.130.33.315300000.012مصرف بابل 7

BGUC0.1600.1600.0193.730.453480000.065مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1500.1500.079.112.425378750.031مصرف الموصل 9

BASH0.2000.2105.01.40.34525000.001مصرف اشور الدولي10

BMNS0.7000.690-1.442.029.4331725000.017مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0500.06020.014227.6757.3293180004.743المصرف المتحد لالستثمار12

BCIH2.6502.6500.0500.01325.026757500.196مصرف جيهان13

17,685.72,902.98741,587,125

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

(%)

NAME0.4000.380-5.094.038.87414512.461االمين للتأمين1

94.038.8741,451.2

2019/6/27   -   2019/6/23حركة 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

(%)

SKTA3.7503.7800.89.234.95437800.922مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.02013.9807.41.722.424111840.211الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6001.6000.08.012.87307200.042المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3100.3306.53.00.936810.147النخبة للمقاوالت العامة4

SILT0.9400.900-4.353.448.978126000.381العراقية للنقل البري5

SBPT17.75017.520-1.30.35.68175200.032بغداد العراق للنقل العام6

75.7125.517476,485.5

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

(%)

IMAP0.6900.7102.98.96.21945930.138المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS6.0005.990-0.20.95.2859900.088الخياطة الحديثة2

IITC8.1007.700-4.91.310.31538500.266العراقية للسجاد والمفروشات3

IBPM1.4401.5306.33.85.7516520.351بغداد لصناعة مواد التغليف4

IBSD3.4003.5303.8181.8624.14166259850.103بغداد للمشروبات الغازية 5

IHLI0.4100.400-2.490.436.55749500.731الهالل الصناعية6

INCP0.6500.6703.134.522.851101750.227الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.4501.420-2.117.825.45384350.299الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IIEW0.8600.8600.00.10.1212900.009العراقية لالعمال الهندسية 9

IMIB1.6301.6300.010.316.95381500.205الصناعات المعدنية والدراجات10

IRMC8.7008.8101.30.54.35140340.031انتاج االلبسة الجاهزة11

350.3757.5684689,105.3

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

(%)

HBAY60.03060.1000.11.482.51421202000.069فندق بابل1

HBAG8.3008.6003.60.86.913330580.021فندق بغداد2

HNTI7.8108.0503.115.1118.127503370.241الوطنية لالستثمارات السياحية 3

HKAR0.8200.810-1.22.21.8660750.030فنادق كربالء4

HMAN12.00011.950-0.40.89.510349300.027فندق المنصور5

HSAD10.00010.5005.00.010.11130100.001فندق السدير6

20.3218.9199257,609.4

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

(%)

AMEF9.0009.0000.00.0030.03127000.001الشرق االوسط النتاج االسماك1

AISP5.9106.60011.7168.71094.4469693001.607العراقية النتاج البذور2

AIPM4.2004.180-0.53.112.824209000.062العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

AIRP8.1008.1000.00.030.2229160.007العراقية للمنتجات الزراعية 4

171.81,107.549695,816.0

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

(%)

TASC7.8708.0001.73805.230215.38724800001.227اسيا سيل1

3805.230215.3872480000

22203.035366.525885187592

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/6/27  ولغاية 2019/6/23 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

27.6501.821ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.20.000.2تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

022الشركات المتداوله

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

 سعر

 االغالق

 الحالي

التغير نسبه

(%)

 عدد

 االسهم

المتداوله

 حجم

التداول

 مليون)

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.4000.390-2.57.673.15975000.003مصرف االئتمان العراقي1

IHFI0.4500.340-24.46.802.1124280.540الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 2

BJAB1.0001.0000.01112500000.0004مصرف الجنوب االسالمي

IMCI41.00041.0000.012.0898495.68373806.7166الصنائع الكيماوية3

27.6501.821 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)

__8743.32__29__2902.92.86__83.1__17685.71.247__220.5المصرفي

____74.0________38.8________94.0____التامين

8.13.375.710.7054.312.95.2125.510.274.178.02.01744.601.15خدمات

120.712.9350.334.4593.7415.344.5757.554.825.882293968433.485.70الصناعي

1.51__3.0199__0.37__0.8218.9__0.3__0.120.3__الفنادق

____496________1107.5________171.8____الزراعي

2.91.13805.20.0770.023.88.930215.30.080.03102.08711.492.30االتصاالت

352.317.322203.0535.159.535366.5276462588اجملموع

____

__

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

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


