
 2019/6/13  ولغاية 2019/6/9 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.98-493.29498.19المؤشر العام

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

9794.09178.71792ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

235.0173.661.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

41821الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

892.41,257.1340497.30االحد

773.31,127.8340496.81االثنين

9563,369.6409493.46الثالثاء

829.41,391.5403492.88األربعاء

6343.22,032.6300493.29الخميس

المجموع
9,794.09,178.71792

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

الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.3701.4606.6

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2800.260-7.1

BGUC0.1600.150-6.3مصرف الخليج التجاريAISP5.5005.7204.0انتاج البذور

BMFI0.1600.150-6.3مصرف الموصلHKAR0.8400.8703.6فنادق كربالء

BBOB0.3900.370-5.1مصرف بغدادIHLI0.3800.3902.6الهالل الصناعية

BNOI0.4000.380-5.0المصرف االهلي العراقيIMOS5.8505.9902.4الخياطة الحديثة

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
BNAI0.6303806.038.9اسيا سيلTASC7.9604864.849.7

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0502118.521.6

المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.6302397.824.5

BCIH2.650827.58.4مصرف جيهانBBOB0.3701428.514.6مصرف بغداد

BBOB0.370529.45.4مصرف بغدادTASC7.960611.26.2اسيا سيل

AISP5.720320.43.3انتاج البذورBCIH2.650312.33.2مصرف جيهان

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/6/13ولغايه 2019/6/9حركه 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

(%)

BCOI0.4300.4300.027.611.9141075000.011المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3900.370-5.11428.5529.4250925000.571مصرف بغداد 2

BIIB0.4100.400-2.48.43.3101000000.003المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1100.1100.028.63.111275000.011مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2800.260-7.152.213.437650000.021مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.4000.380-5.098.937.767950000.040المصرف االهلي العراقي 6

BBAY0.1100.1100.08.00.93275000.003مصرف بابل 7

BGUC0.1600.150-6.3133.421.052450000.044مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1600.150-6.37.21.13378750.003مصرف الموصل 9

BASH0.2000.2000.05.41.16500000.002مصرف اشور الدولي10

BMNS0.7300.710-2.7105.575.6441775000.042مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0500.0500.02118.5105.966150000.706المصرف المتحد لالستثمار12

BNAI0.6300.6300.03806.02397.891581301.516المصرف الوطني االسالمي13

BCIH2.6502.6500.0312.3827.526757500.122مصرف جيهان14

8,140.44,029.75741,674,255

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

(%)

SKTA3.7503.7500.01.03.61137500.095مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.10013.000-0.80.55.97104000.056الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6401.600-2.40.10.11307200.0003المعمورة لالستثمارات العقارية3

SILT0.9900.970-2.0125.9122.6198135800.899العراقية للنقل البري4

SBPT17.75017.400-2.00.11.13174000.006بغداد العراق للنقل العام5

127.4133.3220.075,850.0

2019/6/13   -   2019/6/9حركة 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

(%)

IMAP0.6700.6801.510.26.91443990.157المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.8505.9902.40.31.7359900.030الخياطة الحديثة2

IITC8.2008.100-1.23.226.05740500.637العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.3903.4100.656.3190.2896047060.032بغداد للمشروبات الغازية 4

IHLI0.3800.3902.6113.443.55348260.916الهالل الصناعية5

INCP0.6600.6600.028.718.722100230.189الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.3701.4606.64.36.22086720.072الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB1.5001.470-2.04.36.32973500.086الصناعات المعدنية والدراجات8

IRMC8.8008.620-2.01.613.620137320.099انتاج االلبسة الجاهزة9

222.2313.2307.0663,748.2

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

(%)

HPAL10.00010.0000.00.22.06447000.005فندق فلسطين1

HBAY62.00060.000-3.20.13.371200000.003فندق بابل2

HBAG8.2408.200-0.50.22.04315210.006فندق بغداد3

HNTI7.7507.7500.010.278.78484610.162الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HKAR0.8400.8703.61.31.1865250.017فنادق كربالء5

HMAN12.75012.500-2.00.00.11365380.0003فندق المنصور6

HSAD10.00010.0000.00.32.51123900.020فندق السدير7

12.289.735.0300,134.1

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

(%)

AAHP1.1001.050-4.50.70.716040.122االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF9.4509.000-4.80.10.6227000.022الشرق االوسط النتاج االسماك2

AISP5.5005.7204.055.3320.4483600600.527انتاج البذور3

AIPM4.1204.2001.98.535.979210000.171العراقية النتاج وتسويق اللحوم 4

AIRP8.0007.880-1.50.75.6428370.198العراقية للمنتجات الزراعية 5

65.3363.2569.087,200.6

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

(%)

TASC8.0007.960-0.5611.24864.88724676000.197اسيا سيل1

611.24864.8872467600

9178.79794.017925268788

المجموع

المجموع الكلي

المجموع



2019/6/13  ولغاية 2019/6/9 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

39.015.839ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.20.000.2تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

322الشركات 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

(%)

BROI0.4100.390-4.936.9014.531975000.015مصرف االئتمان العراقي1

NDSA0.4800.4902.10.150.1134300.002دار السالم للتامين2

VAMF0.6000.69015.01.801.1726900.180االمين لالستثمار المالي 3

VWIF0.8000.700-12.50.140.10214000.007الوئام لالستثمار المالي4

VBAT0.5000.55010.00.020.0115500.002الباتك لالستثمارات المالية 5

IMCI41.00041.0000.00.00030.01173800.0002الصنائع الكيماوية6

BIDB0.8100.8100.00.010.00412025000.000002مصرف التنمية الدولي لالستثمار 7

39.015.839 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)

245.55.08140.43.0160.1104.81.64029.72.600.0481357414.110.52المصرفي

______________________________التامين

____220________133.3________127.4____خدمات

29.533.2222.213.27414.999.6112.0313.231.8035.77313630710.1011.73الصناعي

____35________89.7________12.2____الفنادق

____569________363.2________65.3____الزراعي

3.97.6611.20.6301.230.660.04864.80.631.23345.0873.4551.72االتصاالت

278.945.89178.7235.0173.69794.0115841792اجملموع

____

__

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 

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

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


