
 2019/7/4  ولغاية 2019/6/30 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.83-486.57495.64المؤشر العام

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

2143.63602.81744ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

123.334.788.6التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

381413الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

436.1459.1361496.31االحد

213.2174.3215495.55االثنين

4551,111.4386492.74الثالثاء

618.7977.0387488.29األربعاء

420.8881.0395486.57الخميس

2,143.63,602.81744المجموع

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

IMOS5.9905.500-8.2الخياطة الحديثةIHLI0.4000.46015.0الهالل الصناعية

بغداد لصناعة مواد 

التغليف
IBPM1.5301.70011.1بغداد للمشروبات الغازيةIBSD3.5303.250-7.9

المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP0.7100.7809.9المصرف االهلي العراقيBNOI0.3800.360-5.3

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.1100.1209.1االمين للتأمينNAME0.3800.360-5.3

المعمورة لالستثمارات 

العقارية
SMRI1.6001.6905.6

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.4600.440-4.3

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

SILT0.940391.018.2العراقية للنقل البريBBOB0.3301180.632.8مصرف بغداد

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.060504.014.0مصرف بغدادBBOB0.330389.118.2

AISP6.440262.012.2العراقية النتاج البذورIHLI0.460454.312.6الهالل الصناعية

IBSD3.250224.010.4بغداد للمشروبات الغازيةSILT0.940413.011.5العراقية للنقل البري

IHLI0.460193.99.0الهالل الصناعيةBGUC0.160256.87.1مصرف الخليج التجاري

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/7/4ولغايه 2019/6/30حركه 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

(%)

BCOI0.4600.440-4.341.818.7211100000.017المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3400.330-2.91180.6389.1183825000.472مصرف بغداد 2

BIME0.1100.1209.1129.515.419300000.052مصرف الشرق االوسط لالستثمار3

BIBI0.2500.2604.044.110.731650000.018مصرف االستثمار العراقي 4

BNOI0.3800.360-5.311.84.48900000.005المصرف االهلي العراقي 5

BGUC0.1600.1600.0256.841.142480000.086مصرف الخليج التجاري 6

BMFI0.1500.1500.0106.115.919378750.042مصرف الموصل 7

BKUI1.1001.1000.00.60.614400000.0001مصرف كوردستان8

BMNS0.6900.6900.029.720.5231725000.012مصرف المنصور لالستثمار9

BUND0.0600.0600.0504.030.823180000.168المصرف المتحد لالستثمار10

BCIH2.6502.6500.00.51.316757500.0002مصرف جيهان11

2,305.5548.63711,769,625

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

(%)

NAME0.3800.360-5.356.920.65213751.491االمين للتأمين1

56.920.6521,374.8

2019/7/4   -   2019/6/30حركة 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

(%)

SKTA3.7803.720-1.617.765.94737201.765مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.98013.700-2.01.419.325109600.176الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6001.6905.653.089.590324480.276المعمورة لالستثمارات العقارية3

SILT0.9000.9404.4413.0391.0157131602.950العراقية للنقل البري4

SBPT17.52017.500-0.10.35.17175000.029بغداد العراق للنقل العام5

485.4570.8326.077,788.0

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

(%)

IMAP0.7100.7809.972.256.09550461.117المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.9905.500-8.21.89.81655000.176الخياطة الحديثة2

IITC7.7007.7801.01.29.71238900.249العراقية للسجاد والمفروشات3

IBPM1.5301.70011.15.59.01018360.508بغداد لصناعة مواد التغليف4

IBSD3.5303.250-7.964.4224.01825763320.036بغداد للمشروبات الغازية 5

IHLI0.4000.46015.0454.3193.912656933.671الهالل الصناعية6

INCP0.6700.6903.066.644.744104790.438الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.4201.4401.422.532.24185540.378الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IIEW0.8600.840-2.31.61.3412600.104العراقية لالعمال الهندسية 9

IMIB1.6301.6300.010.116.62681500.202الصناعات المعدنية والدراجات10

IRMC8.8109.2505.00.43.610147350.025انتاج االلبسة الجاهزة11

700.5600.6566.0641,474.5

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

(%)

HBAY60.10059.500-1.00.958.2171190000.047فندق بابل1

HBAG8.6008.6000.00.21.73330580.005فندق بغداد2

HNTI8.0508.1601.44.738.118510240.076الوطنية لالستثمارات السياحية 3

HKAR0.8100.8201.21.41.1461500.018فنادق كربالء4

HMAN11.95011.9500.01.517.47349300.050فندق المنصور5

8.7116.549.0244,162.7

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

(%)

AMAP0.2500.2500.01.00.32.010250.024الحديثة لالنتاج الحيواني 1

AMEF9.0009.0000.00.00.14.027000.003الشرق االوسط النتاج االسماك2

AISP6.6006.440-2.440.8262.0336.0676200.389العراقية النتاج البذور3

AIPM4.1804.160-0.52.18.817.0208000.042العراقية النتاج وتسويق اللحوم 4

43.9271.1359.092,145.3

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

(%)

TASC8.0008.1001.31.915.42125110000.001اسيا سيل1

1.915.4212511000

3602.82143.617445337570

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/7/4  ولغاية 2019/6/30 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

48245.217719.7151ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

143.1137.435.6تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

205الشركات 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

(%)

BROI0.3900.3900.025.5510.025975000.010مصرف االئتمان العراقي1

IHFI0.3400.57067.621.9910.0507181.745الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 2

SAEI0.6500.6500.01.400.91145240.020االمين لالستثمارات العقارية3

BTٌٌRU0.3500.3500.012,997.84,549.24875005.1991مصرف الثقة الدولي4

TZNI2.5502.6503.954.26143.736548489240.0030الخاتم لالتصاالت5

BZII0.3700.3700.035143.913003.239250014.1مصرف زين العراق6

HASH7.0007.0000.00.43326320.10فندق اشور7

48,245.217,719.7151 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)

__3714.04__15__548.62.57__14.1__2305.51.531__35.3المصرفي

____52.0________20.6________56.9____التامين

____2.0326______2.3570.8______1.5485.4__خدمات

30.59.7700.54.3581.4107.929.9600.617.974.9951425669.017.42الصناعي

____2.049______2.4116.5______0.28.7__الفنادق

____359________271.1________43.9____الزراعي

__219.52__2__15.48.33__1.3__1.98.355__0.2االتصاالت

66.011.33602.8123.334.72143.668461744اجملموع

____

__

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

14.1
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(بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات




