
 2019/5/16  ولغاية 2019/5/12 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

476.06468.251.67المؤشر العام

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

2101.96937.92231ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

368.242.7325.6التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

422011الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

309.5554.7460470.13االحد

333.01,670.4356475.81االثنين

6661,654.6573480.66الثالثاء

328.3827.9381477.36األربعاء

465.12,230.2461476.06الخميس

المجموع
2,101.96,937.92231

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

SILT0.9400.850-9.6العراقية للنقل البريBBOB0.2600.29011.5مصرف بغداد

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.6400.6907.8مصرف بابلBBAY0.1200.110-8.3

IHLI0.3700.350-5.4الهالل الصناعيةBGUC0.1500.1606.7مصرف الخليج التجاري

IRMC8.8008.500-3.4انتاج االلبسة الجاهزةBMFI0.1500.1606.7مصرف الموصل

بغداد لصناعة مواد 

التغليف
IBPM1.4201.5005.6

الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.4701.420-3.4

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

BBOB0.290573.127.3مصرف بغدادBUND0.0502568.737.0المصرف المتحد

BBOB0.2901963.828.3مصرف بغداد
مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.690309.014.7

TASC7.980223.710.6اسيا سيلBGUC0.160590.98.5مصرف الخليج

SILT0.850185.28.8العراقية للنقل البريBIME0.100465.66.7مصرف الشرق االوسط

IBSD3.220129.76.2بغداد للمشروبات الغازيةBMNS0.690455.76.6مصرف المنصور

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/5/16ولغايه 2019/5/12حركه 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

(%)

BCOI0.4300.4300.0117.151.1711075000.047المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2600.29011.51963.8573.1299725000.786مصرف بغداد 2

BIIB0.3800.370-2.65.21.97925000.002المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1000.1000.0465.646.666250000.186مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2000.2105.060.212.844525000.024مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.3500.3602.988.431.545900000.035المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.7000.7000.02.71.921750000.001مصرف سومر التجاري7

BBAY0.1200.110-8.382.49.613275000.033مصرف بابل 8

BGUC0.1500.1606.7590.992.799480000.197مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1500.1606.7107.216.728404000.042مصرف الموصل 10

BKUI1.1001.1000.01.01.114400000.0003مصرف كوردستان11

BASH0.1900.2005.36.21.27500000.002مصرف اشور الدولي12

BMNS0.6400.6907.8455.7309.01771725000.182مصرف المنصور لالستثمار13

BUND0.0500.0500.02568.7128.8127150000.856المصرف المتحد لالستثمار14

BELF0.1900.1900.00.40.13475000.0002مصرف ايالف االسالمي15

6,515.61,278.29891,455,900

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

(%)

NAME0.3700.3802.719.06.91914510.496االمين للتأمين1

19.06.9191,451.2

2019/5/16   -   2019/5/12حركة 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

(%)

SKTA3.7003.7501.49.033.84537500.898مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.30013.150-1.10.810.916105200.104الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6001.6000.07.211.422307200.037المعمورة لالستثمارات العقارية3

SILT0.9400.850-9.6210.4185.2412119001.503العراقية للنقل البري4

SBPT17.00017.5002.90.712.312175000.071بغداد العراق للنقل العام5

228.1253.6507.074,390.0

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

(%)

IMAP0.6500.6703.120.814.32943340.322المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.5005.5000.05.227.41155000.519الخياطة الحديثة2

IITC8.0008.0901.10.10.9240450.022العراقية للسجاد والمفروشات3

IBPM1.4201.5005.68.913.12216200.825بغداد لصناعة مواد التغليف4

IBSD3.1403.2202.540.4129.71955710120.023بغداد للمشروبات الغازية 5

IHLI0.3700.350-5.436.713.13743310.297الهالل الصناعية6

INCP0.6300.6401.611.37.11697200.074الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.4701.420-3.48.712.51884350.146الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IMIB1.6501.600-3.01.01.7980000.020الصناعات المعدنية والدراجات9

IRMC8.8008.500-3.40.21.73135410.013انتاج االلبسة الجاهزة10

133.3221.4342.0630,537.7

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

(%)

HPAL10.09010.1000.10.22.02451470.004فندق فلسطين1

HBAY58.00058.7501.30.950.7941175000.043فندق بابل2

HBAG8.2008.2000.00.43.17315210.010فندق بغداد3

HNTI7.7507.8000.61.713.321487730.027الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HTVM5.0005.0000.00.10.3112000.021المدينة السياحية في سد الموصل5

HKAR0.8800.870-1.10.50.4265250.007فنادق كربالء6

HSAD11.00010.750-2.30.99.619133190.072فندق السدير7

4.679.5146.0263,985.5

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

(%)

AMAP0.3000.3000.00.10.02112300.001الحديثة لالنتاج الحيواني 1

AMEF9.4309.4500.20.32.7728350.096الشرق االوسط النتاج االسماك2

AIPM4.1004.060-1.08.935.855203000.177العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

9.238.563.023,135.0

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

(%)

TASC7.6407.9804.528.3223.716524738000.009اسيا سيل1

282241652473800

6937.92101.922314923199

المجموع

المجموع الكلي

المجموع



2019/5/16  ولغاية 2019/5/12 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

112.4478.543ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

270.2216.8153.4تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

123الشركات 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

(%)

BROI0.3900.380-2.65.332.06950000.002مصرف االئتمان العراقي1

NDSA0.4800.4800.00.500.2124000.010دار السالم للتامين2

TZNI2.7002.7000.0100.30270.812249404130.005الخاتم لالتصاالت3

VBAT0.5000.5000.00.020.0115000.002الباتك لالستثمارات المالية 4

IMCI38.10041.0007.64.96203.5573802.76الصنائع الكيماوية5

IKHC1.8001.200-33.312812000.1الخازر النتاج المواد االنشائية6

112.4478.543.0 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)

560.081.665168.5941.324719127819.321.521112098911.222.02المصرفي

26.723190.0015.79__27__26.4__5.019__التامين

2.01.02280.8770.431.62541.260.6342.05070.790.39خدمات

0.14.41330.0493.305.82210.102.64117.03420.294.97الصناعي

__1468.22__12.0__8010.60__8.4__53.196__0.1الفنادق

____63________39________9____الزراعي

13.91.72849.2886.110914.022448.946.257513.016545.457.88االتصاالت

576.193.76937.9368.242.72101.9203552231اجملموع

____

__

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

246.9
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المصرفي التامين خدمات صناعي الفنادق اتصاالت
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(بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


