
 2019/5/30  ولغاية 2019/5/26 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

494.05486.561.54المؤشر العام

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

4810.68132.32066ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

243.3121.7121.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

451812الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

843.31,375.6435493.57االحد

762.41,110.7386492.34االثنين

10951,689.2458489.08الثالثاء

1027.81,626.2307489.74األربعاء

1082.32,330.6480494.05الخميس

المجموع
4,810.68,132.32066

جدول  حركة التداول اليومية 
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 ملخص السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

SILT0.8300.99019.3العراقية للنقل البري
المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0600.050-16.7

AMAP0.2800.250-10.7الحديثة لالنتاج الحيوانيBBOB0.3500.39011.4مصرف بغداد

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.1000.11010.0فنادق كربالءHKAR0.8700.800-8.0

HSAD10.75010.000-7.0فندق السديرAISP4.9505.4009.1انتاج البذور

BNOI0.3500.3808.6المصرف االهلي العراقي
الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB1.6001.530-4.4

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتالمتداوله االسهم عدد حسب نشاطا التداول حجم حسب نشاطا

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
BNAI0.6303764.346.3

المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.6302371.549.3

SILT0.990584.112.1العراقية للنقل البريBBOB0.3901406.917.3مصرف بغداد

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.110684.18.4مصرف بغدادBBOB0.390519.710.8

IBSD3.360444.49.2بغداد للمشروبات الغازيةSILT0.990665.68.2العراقية للنقل البري

AISP5.400216.84.5العراقية النتاج البذورBGUC0.160374.14.6مصرف الخليج التجاري

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2019/5/30ولغايه  2019/5/26حركه 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

(%)

BCOI0.4300.4402.377.533.4241100000.031المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3500.39011.41406.9519.7270975000.563مصرف بغداد 2

BIIB0.3900.380-2.68.83.416950000.004المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1000.11010.0684.170.356275000.274مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2500.2708.076.319.143675000.031مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.3500.3808.666.724.925950000.027المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.7000.7000.06.04.231750000.002مصرف سومر التجاري7

BBAY0.1100.1100.00.20.023275000.000مصرف بابل 8

BGUC0.1500.1606.7374.159.641480000.125مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1600.1600.021.13.311404000.008مصرف الموصل 10

BKUI1.1001.1000.02.52.814400000.001مصرف كوردستان11

BMNS0.7000.7202.9120.086.4581800000.048مصرف المنصور لالستثمار12

BUND0.0600.050-16.7243.512.260150000.081المصرف المتحد لالستثمار13

BNAI0.6300.6300.03764.32371.581581301.500المصرف الوطني االسالمي14

BCIH2.6502.6500.03.49.056757500.001مصرف جيهان15

6,855.43,219.86241,418,400

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

(%)

SKTA3.7503.7500.02.38.61337500.229مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.00013.0000.00.33.911104000.037الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6001.6000.05.08.09307200.026المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3200.3200.01.00.326610.048النخبة للمقاوالت العامة4

SILT0.8300.99019.3665.6584.1222138604.755العراقية للنقل البري5

SBPT17.75017.7500.00.010.11177500.001بغداد العراق للنقل العام6

674.2604.9258.077,140.8

2019/5/30   -   2019/5/26حركة 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

(%)

IMAP0.6700.6700.019.613.12143340.303المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.3005.7508.52.815.53457500.285الخياطة الحديثة2

IITC8.0108.3404.11.512.82441700.308العراقية للسجاد والمفروشات3

IBPM1.5101.500-0.73.24.8716200.299بغداد لصناعة مواد التغليف4

IBSD3.3003.3601.8131.7444.44755958390.074بغداد للمشروبات الغازية 5

IHLI0.3600.3805.6334.0124.78147032.699الهالل الصناعية6

INCP0.6300.6401.642.427.14397200.279الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.4001.370-2.14.15.71181380.069الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IMIB1.6001.530-4.44.87.43576500.096الصناعات المعدنية والدراجات9

IRMC8.5008.8003.50.10.41140180.003انتاج االلبسة الجاهزة10

544.1656.0732.0655,941.5

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

(%)

HPAL10.10010.000-1.00.22.04447000.004فندق فلسطين1

HBAY60.00060.1000.20.845.1521202000.038فندق بابل2

HBAG8.2008.3001.20.21.95319050.006فندق بغداد3

HNTI7.8007.700-1.31.310.117481480.021الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HTVM5.0005.0000.00.20.9312000.077المدينة السياحية في سد الموصل5

HKAR0.8700.800-8.02.92.4760000.038فنادق كربالء6

HMAN13.00012.750-1.90.11.31372680.003فندق المنصور7

HSAD10.75010.000-7.00.33.04123900.024فندق السدير8

6.066.793.0301,811.6

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

(%)

AMAP0.2800.250-10.74.61.2510250.112الحديثة لالنتاج الحيواني 1

AMEF9.4509.4500.00.00.1128350.002الشرق االوسط النتاج االسماك2

AISP4.9505.4009.141.9216.8302567000.399انتاج البذور3

AIPM4.1004.060-1.01.04.15203000.020العراقية النتاج وتسويق اللحوم 4

AIRP8.0008.0000.00.10.8228800.028العراقية للمنتجات الزراعية 5

47.6222.9315.083,740.3

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

TASC8.0008.2503.15.040.24425575000.002اسيا سيل1

5.040.2442557500

8132.34810.620665094534

المجموع

المجموع الكلي

المجموع



2019/5/30  ولغاية 2019/5/26 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

35.320.144ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

1.3-0.21.50تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

134الشركات المتداوله

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

 سعر

 االغالق

 الحالي

التغير نسبه

(%)

 عدد

 االسهم

المتداوله

 حجم

التداول

 مليون)

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.3900.4002.621.088.4211000000.008مصرف االئتمان العراقي1

VAMF0.6000.6000.00.350.2126000.035االمين لالستثمار المالي 2

IHFI0.9000.850-5.67.807.2510710.619الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 3

TZNI2.7002.7000.00.070.18549404130.000004الخاتم لالتصاالت4

NAHF0.4000.320-20.04148000.160االهلية للتامين5

VZAF0.3600.3600.00.010.00414140.001الزوراء لالستثمار المالي6

IMCI41.00041.0000.00.010.4173800.01الصنائع الكيماوية7

IKHC1.2501.200-4.022512000.2الخازر النتاج المواد االنشائية8

35.320.144 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)

271.1138.66855.43.9542.0122.429.23219.83.800.91901462414.422.24المصرفي

______________________________التامين

5.15.8674.20.7560.98.16.7604.91.341.111022583.880.78خدمات

23.325.9544.14.2794.877.085.1656.011.7412.9742767325.7410.38الصناعي

__937.53__7__66.720.73__13.8__6.03.913__0.2الفنادق

__3150.32__1.0__222.90.02__0.1__47.60.021__0.01الزراعي

2.70.15.054.2022.021.90.840.254.521.99191.04443.182.27االتصاالت

302.4170.48132.3243.3121.74810.6169932066اجملموع

____

__

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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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات




