
 2019/7/11  ولغاية 2019/7/7 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

487.68486.570.23المؤشر العام

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

4262.45546.61399ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

118.16.3111.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

33157الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

563.0807.5463485.36االحد

401.7429.7284490.00االثنين

9941,953.8280491.71الثالثاء

774.81,360.9166489.04األربعاء

1528.9994.6206487.68الخميس

4,262.45,546.61399المجموع

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

BASH0.2100.2309.5مصرف اشور الدولي
مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.1200.110-8.3

IRMC9.25010.0008.1انتاج االلبسة الجاهزة
مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2600.240-7.7

المعمورة لالستثمارات 

العقارية
SMRI1.6901.7905.9

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.4200.390-7.1

BNOI0.3600.3805.6المصرف االهلي العراقي
المنصور للصناعات 

الدوائية
IMAP0.7800.750-3.8

الوطنية لالستثمارات 

السياحية
HNTI8.1608.6005.4الموصل لمدن االلعابSMOF13.70013.400-2.2

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

المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.6302002.336.1مصرف جيهانBCIH2.6501326.131.1

BBOB0.3401022.818.4مصرف بغداد
المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.6301261.429.6

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.060518.19.3مصرف بغدادBBOB0.340346.88.1

AISP4.280316.07.4العراقية النتاج البذورBCIH2.650500.49.0مصرف جيهان

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.110436.17.9

الوطنية لالستثمارات 

السياحية
HNTI8.600196.64.6

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/7/11ولغايه 2019/7/7حركه 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

(%)

BCOI0.4400.4502.325.711.6101125000.010المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3300.3403.01022.8346.8210850000.409مصرف بغداد 2

BIIB0.4200.390-7.12.00.81975000.001المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1200.110-8.3436.148.039275000.174مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2600.240-7.752.112.734600000.021مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.3600.3805.620.87.730950000.008المصرف االهلي العراقي 6

BGUC0.1600.1600.0252.040.334480000.084مصرف الخليج التجاري 7

BMFI0.1500.1500.010.21.54378750.004مصرف الموصل 8

BASH0.2100.2309.57.51.710575000.003مصرف اشور الدولي9

BMNS0.6900.6900.029.120.1111725000.012مصرف المنصور لالستثمار10

BUND0.0600.0600.0518.131.161180000.173المصرف المتحد لالستثمار11

BNAI0.6300.6300.02002.31261.4171581300.798المصرف الوطني االسالمي12

BCIH2.6502.6500.0500.41326.146757500.196مصرف جيهان13

4,879.03,109.64651,645,255

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

(%)

SKTA3.7203.7200.015.557.83637201.553مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.70013.400-2.20.22.15107200.020الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6901.7905.947.880.695343680.249المعمورة لالستثمارات العقارية3

SILT0.9400.9804.3165.8159.2127137201.184العراقية للنقل البري4

229.3299.726362,528.0

2019/7/11   -   2019/7/7حركة 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

(%)

IMAP0.7800.750-3.810.37.71748520.159المنصور للصناعات الدوائية1

IITC7.7808.0002.80.75.71240000.142العراقية للسجاد والمفروشات2

IBPM1.7001.7000.01.42.4418360.130بغداد لصناعة مواد التغليف3

IBSD3.2503.3001.522.875.4765851990.013بغداد للمشروبات الغازية 4

IHLI0.4600.450-2.2298.7140.614755692.414الهالل الصناعية5

INCP0.6900.6900.015.811.016104790.104الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.4401.430-0.77.010.12084940.118الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB1.6301.6501.21.62.61182500.032الصناعات المعدنية والدراجات8

IRMC9.25010.0008.11.212.238159300.075انتاج االلبسة الجاهزة9

359.6267.6341644,608.6

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

(%)

HBAY59.50060.0000.80.634.2411200000.029فندق بابل1

HBAG8.6008.7001.20.030.23334430.001فندق بغداد2

HNTI8.1608.6005.423.6196.675537760.377الوطنية لالستثمارات السياحية 3

HMAN11.95011.9500.00.44.14349300.012فندق المنصور4

24.5235.2123242,148.5

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

(%)

AISP6.4406.4700.548.7316.0145.0679350.464العراقية النتاج البذور1

AIPM4.1604.2802.92.711.428.0214000.053العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

51.3327.417389,335.0

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

(%)

TASC8.1008.1000.02.822.93425110000.001اسيا سيل1

2.822.9342511000

5546.64262.413995194875

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع

المجموع



2019/7/11  ولغاية 2019/7/7 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

21.910.222ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.00.000.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

012الشركات 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

(%)

BROI0.3900.3900.021.508.418975000.009مصرف االئتمان العراقي1

BAIB1.1501.1500.00.020.0211150000.00002مصرف اسيا العراق2

TZNI2.6502.600-1.90.200.52247574350.00001الخاتم لالتصاالت3

HASH7.0006.400-8.60.21124060.05فندق اشور4

21.910.222 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)

173.20.14879.03.5492.81746.20.33109.61.4917.821814653.8725.83المصرفي

______________________________التامين

__26317.49__46.0__299.718.24__54.7__229.313.955__32.0خدمات

5.11.1359.61.40978.09217.23.6267.66.4156.611323413.8152.46الصناعي

____2123______2.4235.2______0.224.5__الفنادق

____173________327.4________51.3____الزراعي

____34________22.9________2.8____االتصاالت

210.21.45546.6118.16.34262.47751399اجملموع

____

__

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

46.2

54.7

17.2

0.3
3.6 2.4

46.0

54.7

13.5

-2.4

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

المصرفي خدمات صناعي الفنادق

ن
يو

مل

(بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


