
 2019/8/1  ولغاية 2019/7/28 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

478.59478.010.12المؤشر العام

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

2366.33713.31724ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

186.19.7176.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

42923الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

294.1171.2346481.70االحد

920.2803.8341484.23االثنين

327706.2294479.87الثالثاء

560.21,644.2451480.09األربعاء

264.8387.9292478.59الخميس

2,366.33,713.31724المجموع

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

العراقية لتصنيع وتسويق 

التمور
IIDP1.0501.22016.2مصرف بابلBBAY0.1200.100-16.7

BKUI1.0001.10010.0مصرف كوردستان
المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0600.050-16.7

BBOB0.3200.270-15.6مصرف بغدادHISH10.00010.9009.0فنادق عشتار

SILT0.9400.9703.2العراقية للنقل البري
مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.1100.100-9.1

BSUC0.5900.550-6.8مصرف سومر التجاريSBPT17.50018.0002.9بغداد 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

BCIH2.500628.926.6مصرف جيهانBBOB0.2701618.843.6مصرف بغداد

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.100969.826.1مصرف بغدادBBOB0.270449.419.0

AISP5.300187.67.9العراقية النتاج البذورBCIH2.500251.66.8مصرف جيهان

SILT0.970135.73.7العراقية للنقل البري
العراقية لتصنيع 

وتسويق التمور
IIDP1.220146.46.2

العراقية لتصنيع وتسويق 

التمور
IIDP1.220118.93.2بغداد للمشروبات الغازيةIBSD3.370136.85.8

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/8/1ولغايه 2019/7/28حركه 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

(%)

BCOI0.4700.450-4.343.319.6171125000.017المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3200.270-15.61618.8449.4270675000.648مصرف بغداد 2

BIME0.1100.100-9.1969.897.949250000.388مصرف الشرق االوسط لالستثمار3

BIBI0.2400.230-4.2117.525.766575000.047مصرف االستثمار العراقي 4

BNOI0.3800.3800.024.09.115950000.010المصرف االهلي العراقي 5

BSUC0.5900.550-6.824.013.471375000.010مصرف سومر التجاري6

BBAY0.1200.100-16.716.51.78250000.007مصرف بابل 7

BMFI0.1500.1500.010.01.58378750.004مصرف الموصل 8

BKUI1.0001.10010.00.10.124400000.00001مصرف كوردستان9

BASH0.2300.2300.01.50.33575000.001مصرف اشور الدولي10

BMNS0.7000.670-4.343.229.3251675000.017مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0600.050-16.798.85.153150000.033المصرف المتحد لالستثمار12

BCIH2.5002.5000.0251.6628.946375000.099مصرف جيهان13

3,218.91,281.95271,875,375

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

(%)

NAME0.3600.3600.02.81.0613750.073االمين للتأمين1

2.81.061,374.8

2019/8/1   -   2019/7/28حركة 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

(%)

SKTA3.7503.730-0.50.20.7237300.020مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF14.25013.800-3.20.912.319110400.111الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7101.640-4.116.828.132314880.087المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3000.3000.01.50.456200.072النخبة للمقاوالت العامة4

SILT0.9400.9703.2135.7129.698135800.969العراقية للنقل البري5

SBPT17.50018.0002.90.24.36180000.024بغداد العراق للنقل العام6

155.3175.416260,457.5

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

(%)

IMAP0.7300.7401.44.83.61247870.075المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.7505.600-2.62.212.51156000.217الخياطة الحديثة2

IITC8.1008.000-1.20.11.21240000.029العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.3303.3701.240.4136.81085976120.023بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.0501.22016.2118.9146.4188210450.689العراقية لتصنيع وتسويق التمور5

IHLI0.5000.470-6.069.733.15858160.563الهالل الصناعية6

INCP0.6900.680-1.412.78.714103270.084الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.4001.380-1.411.215.53781970.188الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IMIB1.5101.500-0.73.65.32575000.072الصناعات المعدنية والدراجات9

263.5363.0465664,884.9

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

(%)

HPAL9.2909.180-1.22.825.938410350.062فندق فلسطين1

HISH10.00010.9009.00.78.615381500.021فنادق عشتار 2

HBAY61.00060.050-1.61.594.31141201000.076فندق بابل3

HBAG8.9008.9000.00.21.82342120.005فندق بغداد4

HNTI9.1909.050-1.513.1117.824565900.209الوطنية لالستثمارات السياحية 5

HKAR0.8600.8600.00.10.04164500.001فنادق كربالء6

HMAN12.00012.0000.02.023.518350760.067فندق المنصور7

HSAD11.00011.0000.00.77.99136290.058فندق السدير8

21.0279.6221.0331,611.9

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

(%)

AMAP0.2400.230-4.25.01.249430.122الحديثة لالنتاج الحيواني 1

AISP5.2805.3000.435.3187.6232556500.336العراقية النتاج البذور2

AIPM4.6004.450-3.34.821.337222500.095العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

AIRP8.1008.1200.20.10.9729230.032العراقية للمنتجات الزراعية 4

45.2210.9280.081,766.5

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

(%)

TASC8.2008.100-1.26.654.56325110000.002اسيا سيل1

6.654.5632511000

3713.32366.317245526471

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/8/1  ولغاية 2019/7/28 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

4638.86053.830ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

1.201.2تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

112الشركات 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

(%)

BROI0.3800.3902.620.257.812975000.008مصرف االئتمان العراقي1
BTIB1.2001.2000.04600.005520.021200004.600مصرف الطيف االسالمي2

NDSA0.5100.500-2.05.752.9835000.082دار السالم للتامين3

IMCI41.00041.0000.012.7585523.10873807.0881الصنائع الكيماوية4

4,638.86,053.830 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)

58.811.03218.91.80.325.01.21281.91.950.09141.05272.660.19المصرفي

____6.0________1.0________2.8____التامين

___1626.79___11___175.48.62___15.1__155.35.8__9.0خدمات

31.75.9263.512.02.2107.58.5363.029.632.33602146512.904.52الصناعي

25.8279.69.240.0012.02215.430.00___21.01.9___0.4الفنادق

______280____________210.9____________45.2______الزراعي

___6326.98___17___54.523.15___12.6___6.623.1___1.53االتصاالت

101.516.853713.3186.19.72366.3114221724اجملموع

____

_____

___

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

25.0

15.1

107.5

25.8

12.6

1.2
8.5

23.8

15.1

99.1

25.8

12.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

المصرفي خدمات صناعي الفنادق اتصاالت

ن
يو

مل

(بيع-شراء )لغير العراقيين 

(شراء)غير العراقيين (بيع)غير العراقيين صافي االستثمار

البحوث والدراسات / اعدد


