
 2019/5/9  ولغاية 2019/5/5 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

468.25465.110.68المؤشر العام

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

3425.27154.91824ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

1410.165.01345.1التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

391211الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

411.4896.9124464.58االحد

224.1355.5237464.63االثنين

3301,105.2413470.62الثالثاء

878.61,337.2492468.63األربعاء

1580.73,460.2558468.25الخميس

المجموع
3,425.27,154.91824

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

SILT0.7100.94032.4العراقية للنقل البري
المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0700.050-28.6

NAME0.4700.370-21.3االمين للتأمينBNOI0.2900.35020.7المصرف االهلي العراقي

BBAY0.1500.120-20.0مصرف بابلBBOB0.2400.2608.3مصرف بغداد

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.4000.4307.5

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.1100.100-9.1

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.6000.6406.7مصرف الخليج التجاريBGUC0.1600.150-6.3

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

TASC7.6401249.936.5اسيا سيل االتصاالتBUND0.0502681.037.5المصرف المتحد

AIPM4.100451.913.2انتاج وتسويق اللحومBBOB0.2601361.219.0مصرف بغداد

BKUI1.100374.010.9مصرف كوردستانBIME0.100792.111.1مصرف الشرق االوسط

BBOB0.260345.310.1مصرف بغدادBSUC0.700633.88.9مصرف سومر التجاري

BKUI1.100340.04.8مصرف كوردستان
المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.050143.44.2

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/5/9ولغايه 2019/5/5حركه 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

(%)

BCOI0.4000.4307.5328.5142.31151075000.131المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2400.2608.31361.2345.3184650000.544مصرف بغداد 2

BIIB0.3800.3800.013.35.116950000.005المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1100.100-9.1792.181.3102250000.317مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.1900.2005.333.86.823500000.014مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.2900.35020.765.522.254875000.0262المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.7000.7000.04.02.821750000.002مصرف سومر التجاري7

BBAY0.1500.120-20.013.41.74300000.00537مصرف بابل 8

BGUC0.1600.150-6.3633.899.778450000.211مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1500.1500.032.25.033378750.013مصرف الموصل 10

BKUI1.1001.1000.0340.0374.054400000.085مصرف كوردستان11

BASH0.2000.190-5.00.70.12475000.0003مصرف اشور الدولي12

BMNS0.6000.6406.7173.5111.1881600000.069مصرف المنصور لالستثمار13

BUND0.0700.050-28.62681.0143.4158150000.894المصرف المتحد لالستثمار14

BELF0.1800.1905.61.00.21475000.0004مصرف ايالف االسالمي15

BNAI0.6300.6300.02.41.521581300.001المصرف الوطني االسالمي16

6,476.51,342.28671,586,005

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

(%)

NAME0.4700.370-21.3109.444.215514132.864االمين للتأمين1

109.444.21551,413.0

2019/5/9   -   2019/5/5حركة 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

(%)

SKTA3.7503.700-1.30.20.8537000.022مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.25013.3000.42.330.836106400.290الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.5001.6006.74.67.217307200.024المعمورة لالستثمارات العقارية3

SILT0.7100.94032.4145.1126.4201131601.036العراقية للنقل البري4

SBPT17.00017.0000.00.12.34170000.013بغداد العراق للنقل العام5

152.3167.5263.075,220.0

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

(%)

IMAP0.6600.650-1.514.19.31642050.218المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.7505.500-4.30.41.9555000.035الخياطة الحديثة2

IITC8.1108.000-1.40.54.31240000.106العراقية للسجاد والمفروشات3

IBPM1.4201.4200.00.20.2215340.015بغداد لصناعة مواد التغليف4

IBSD3.1403.1400.016.350.8795568260.009بغداد للمشروبات الغازية 5

IHLI0.3700.3700.039.314.42445790.317الهالل الصناعية6

INCP0.6300.6300.034.421.73995680.227الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.5001.470-2.021.832.43087320.368الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IIEW0.8400.8602.40.80.7412900.052العراقية لالعمال الهندسية 9

IMIB1.7001.650-2.92.94.91582500.059الصناعات المعدنية والدراجات10

130.7140.5226.0604,482.4

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

(%)

HPAL10.10010.090-0.10.11.12451020.002فندق فلسطين1

HBAY59.50058.000-2.50.212.9771160000.011فندق بابل2

HBAG8.0908.2001.40.42.97315210.009فندق بغداد3

HNTI8.0007.750-3.10.86.715484610.014الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HTVM5.3005.000-5.70.020.1112000.006المدينة السياحية في سد الموصل5

HKAR0.8900.880-1.10.10.04166000.001فنادق كربالء6

1.623.7103.0203,781.6

المجموع

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

(%)

AAHP1.1501.100-4.31.82.066330.319االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF9.5009.430-0.70.252.4728290.0836الشرق االوسط النتاج االسماك1

AIPM4.0604.1001.0110.4452.863205002.207العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

112.4457.276.023,329.0

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

(%)

TASC7.5007.6401.9172.01249.914323684000.055اسيا سيل1

17212501342368400

7154.93425.218244862631

المجموع

المجموع الكلي

المجموع



2019/5/9  ولغاية 2019/5/5 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

338.3615.487ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

216.4216.040.3تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

205الشركات المتداوله

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

 سعر

 االغالق

 الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.3800.3902.6137.7055.333975000.055مصرف االئتمان العراقي1

NDSA0.4700.4700.01.880.9423500.03764دار السالم للتامين2

TZNI2.7002.7000.080.02216.041449404130.004373الخاتم لالتصاالت3

NHAM0.4200.4200.010129400.010الحمراء للتأمين4

IMCI38.10038.1000.05.00190.5368582.78الصنائع الكيماوية5

BZII0.3700.3700.00.00.02925000.000001مصرف زين العراق6

IKHC1.2701.80041.711315230180011الخازر النتاج المواد االنشائية7

338.3615.487.0 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)

754.5394.7647711.6506.123062134217.164.631193786713.734.27المصرفي

2.58__4155__6.48__344__6.9__7.5109__التامين

__2633.80__10__1673.31__6__1522.298__3.5خدمات

__22610.18__23__1417.48__11__1312.572__3.4الصناعي

____103________24________2____الفنادق

____76________457________112____الزراعي

__13434.33__46__125093.10__1164__17293.246__160.4االتصاالت

921.8402.27154.91410.165.03425.2198411824اجملموع

____

__

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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المصرفي التامين خدمات صناعي اتصاالت

ن
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(بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


