
 2019/7/25  ولغاية 2019/7/21 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

2.27-478.01489.10المؤشر العام

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

2528.81981.91798ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

307.317.5289.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

391216الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

524.6248.6415489.58االحد

319.7372.2389489.95االثنين

269247.3293479.03الثالثاء

888.0418.5315477.10األربعاء

527.0695.3386478.01الخميس

2,528.81,981.91798المجموع

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

BKUI1.1001.000-9.1مصرف كوردستانBASH0.2100.2309.5مصرف اشور الدولي

IRMC10.5009.700-7.6انتاج االلبسة الجاهزةSMOF13.40014.2506.3الموصل لمدن االلعاب

العراقية النتاج وتسويق 

اللحوم
AIPM4.3404.6006.0

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB1.6201.510-6.8

بغداد لصناعة مواد 

التغليف
IBPM1.7001.8005.9مصرف سومر التجاريBSUC0.6300.590-6.3

SILT0.9900.940-5.1العراقية للنقل البريHSAD10.50011.0004.8فندق السدير

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

BCIH2.500627.424.8مصرف جيهانIHLI0.500644.732.5الهالل الصناعية

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.110367.318.5العراقية النتاج البذورAISP5.280329.413.0

IHLI0.500311.012.3الهالل الصناعيةBCIH2.500250.912.7مصرف جيهان

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.700190.59.6

الوطنية لالستثمارات 

السياحية
HNTI9.190252.210.0

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.47064.63.3فندق بابلHBAY61.000194.57.7

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/7/25ولغايه 2019/7/21حركه 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

(%)

BCOI0.4700.4700.064.630.4231175000.026المصرف التجاري العراقي1

BIIB0.4100.400-2.49.03.7121000000.004المصرف العراقي االسالمي 2

BIME0.1100.1100.0367.340.448275000.147مصرف الشرق االوسط لالستثمار3

BIBI0.2500.240-4.029.07.010600000.012مصرف االستثمار العراقي 4

BSUC0.6300.590-6.310.26.051475000.004مصرف سومر التجاري5

BGUC0.1600.1600.010.31.66480000.003مصرف الخليج التجاري 6

BMFI0.1500.1500.035.25.310378750.014مصرف الموصل 7

BKUI1.1001.000-9.10.20.214000000.000مصرف كوردستان8

BASH0.2100.2309.57.31.67575000.003مصرف اشور الدولي9

BMNS0.6900.7001.4190.5133.3741750000.076مصرف المنصور لالستثمار10

BUND0.0600.0600.058.43.511180000.019المصرف المتحد لالستثمار11

BCIH2.5002.5000.0250.9627.496375000.098مصرف جيهان12

1,032.9860.32161,826,375

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

(%)

NAME0.3700.360-2.715.65.62413750.410االمين للتأمين1

15.65.6241,374.8

2019/7/25   -   2019/7/21حركة 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

(%)

SKTA3.7203.7500.85.921.85837500.586مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.40014.2506.36.288.5118114000.779الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7501.710-2.338.064.665328320.198المعمورة لالستثمارات العقارية3

SILT0.9900.940-5.120.819.939131600.148العراقية للنقل البري4

SBPT17.50017.5000.00.11.05175000.006بغداد العراق للنقل العام5

70.9195.728561,142.0

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

(%)

IMAP0.7500.730-2.70.70.5347220.011المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.9805.750-3.82.715.81457500.273الخياطة الحديثة2

IITC8.1008.1000.00.43.2140500.080العراقية للسجاد والمفروشات3

IBPM1.7001.8005.91.32.3219440.121بغداد لصناعة مواد التغليف4

IBSD3.3303.3300.041.6137.11225905190.023بغداد للمشروبات الغازية 5

IHLI0.5000.5000.0644.7311.018361885.210الهالل الصناعية6

INCP0.7200.690-4.214.09.716104790.092الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.4301.400-2.129.641.77283160.499الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IMIB1.6201.510-6.87.811.84175500.155الصناعات المعدنية والدراجات9

IRMC10.5009.700-7.60.00.41154520.003انتاج االلبسة الجاهزة10

742.8533.6455654,969.9

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

(%)

HPAL9.6509.290-3.75.650.555415260.125فندق فلسطين1

HBAY59.50061.0002.53.2194.51441220000.161فندق بابل2

HBAG8.6008.9003.50.54.826342120.014فندق بغداد3

HNTI8.8009.1904.428.0252.256574650.448الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HTVM5.0004.990-0.20.42.0411980.167المدينة السياحية في سد الموصل5

HMAN12.00012.0000.00.89.14350760.026فندق المنصور6

HSAD10.50011.0004.80.00.12136290.001فندق السدير7

38.5513.3291.0291,476.6

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

(%)

AMAP0.2500.240-4.04.31.069840.104الحديثة لالنتاج الحيواني 1

AISP5.2005.2801.561.3329.4411554400.584العراقية النتاج البذور2

AIPM4.3404.6006.010.045.755230000.201العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

75.6376.2472.079,424.3

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

(%)

TASC8.1008.2001.25.444.15525420000.002اسيا سيل1

5.444.1552542000

1981.92528.817985456763

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/7/25  ولغاية 2019/7/21 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

4541.85444.920ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.100.1تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

212الشركات 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

(%)

BROI0.3900.380-2.66.452.56950000.003مصرف االئتمان العراقي1
BTIB1.0001.20020.04535.105442.1101200004.535مصرف الطيف االسالمي2

SAEI0.6500.75015.40.110.07252200.002االمين لالستثمارات العقارية3

TZNI2.6002.6000.00.050.13147574350.000003الخاتم لالتصاالت4

NAHF0.3200.3200.00.10.0318000.004االهلية للتامين5

4,541.85,444.920 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)

__21628.70__62__860.313.38__115.1__1032.916.7__172.3المصرفي

____24.0________5.6________15.6____التامين

__28511.93__34__195.720.05__39.2__70.932.4__23.0خدمات

25.53.0742.83.40.484.29.9533.615.781.952645511.431.32الصناعي

__2913.09__9.0__513.312.63__64.8__38.52.8__1.1الفنادق

0.42__2.0472__0.1__0.2376.2__0.1__0.175.6__الزراعي

0.470.95.48.716.83.97.444.18.7616.71210.05521.8218.18االتصاالت

222.33.961981.9307.317.52528.8169181798اجملموع

____

__

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


