
 2019/5/2  ولغاية 2019/4/28 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

465.11463.200.41المؤشر العام

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

1074.41449.1825ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

131.120.8110.3التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

391211الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

577.8839.3198465.64االحد

189.7289.5250465.55االثنين

91124.4172464.61الثالثاء

215.6195.8205465.11الخميس

المجموع
1,074.41,449.1825

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

NAME0.3600.47030.6االمين للتأمين
مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2000.190-5.0

BBAY0.1400.1507.1مصرف بابل
العراقية النتاج وتسويق 

اللحوم
AIPM4.2004.060-3.3

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.3600.3805.6الهالل الصناعيةIHLI0.3800.370-2.6

الشرق االوسط النتاج 

االسماك
AMEF9.0109.5005.4انتاج االلبسة الجاهزةIRMC9.0008.800-2.2

HKAR0.8500.8904.7فنادق كربالء
الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP0.6400.630-1.6

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
BNAI0.630816.656.3

المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.630514.447.9

TASC7.500184.117.1اسيا سيلBBOB0.240255.117.6مصرف بغداد

IBSD3.14067.36.3بغداد للمشروبات الغازيةIHLI0.37053.93.7الهالل الصناعية

BBOB0.24061.25.7مصرف بغدادBSUC0.70046.03.2مصرف سومر التجاري

مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.15044.23.1انتاج وتسويق اللحومAIPM4.06039.33.7

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/5/2ولغايه 2019/4/28حركه 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

(%)

BCOI0.4000.4000.07.93.271000000.003المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2400.2400.0255.161.227600000.102مصرف بغداد 2

BIIB0.3600.3805.67.92.913950000.003المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1100.1100.020.82.37275000.008مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2000.190-5.03.90.74475000.002مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.2900.2900.00.20.11725000.0001المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.7000.7000.09.06.351750000.004مصرف سومر التجاري7

BBAY0.1400.1507.10.10.01375000.00002مصرف بابل 8

BGUC0.1600.1600.046.07.414480000.015مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1500.1500.044.26.65378750.018مصرف الموصل 10

BKUI1.1001.1000.03.03.314400000.001مصرف كوردستان11

BMNS0.6000.6000.019.111.4181500000.008مصرف المنصور لالستثمار12

BUND0.0700.0700.05.00.35210000.002المصرف المتحد لالستثمار13

BNAI0.6300.6300.0816.6514.421581300.325المصرف الوطني االسالمي14

1,238.7620.21101,470,005

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

(%)

NAME0.3600.47030.624.710.86417950.648االمين للتأمين1

24.710.8641,794.9

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

(%)

SKTA3.7203.7500.81.96.9737500.186مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.23013.2500.20.11.83106000.017الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.5101.500-0.74.16.210288000.021المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT17.25017.000-1.40.12.07170000.012بغداد العراق للنقل العام4

6.216.927.060,150.0

2019/5/2   -   2019/4/28حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 

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

(%)

IMAP0.6500.6601.56.34.11042700.097المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.7505.7500.00.21.22057500.021الخياطة الحديثة2

IITC7.9608.1101.90.86.31140550.154العراقية للسجاد والمفروشات3

IBPM1.3901.4202.24.05.61615340.375بغداد لصناعة مواد التغليف4

IBSD3.1003.1401.321.367.31405568260.012بغداد للمشروبات الغازية 5

IHLI0.3800.370-2.653.920.04945790.435الهالل الصناعية6

INCP0.6400.630-1.634.722.03695680.229الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.5201.500-1.315.523.41389100.261الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IMIB1.7001.7000.02.03.41485000.040الصناعات المعدنية والدراجات9

IRMC9.0008.800-2.20.050.422140180.003انتاج االلبسة الجاهزة10

138.8153.7331.0618,008.7

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

(%)

HPAL10.10010.1000.00.11.01451470.002فندق فلسطين1

HBAY58.75059.5001.30.16.4261190000.005فندق بابل2

HBAG8.1208.090-0.40.22.08310980.006فندق بغداد3

HNTI8.0008.0000.02.721.829500240.044الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HKAR0.8500.8904.71.41.21166750.019فنادق كربالء5

HMAN13.00013.0000.00.78.66379990.023فندق المنصور6

5.341.181.0244,796.0

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

(%)

AMEF9.0109.5005.40.030.3128500.0112الشرق االوسط النتاج االسماك1

AIPM4.2004.060-3.39.639.377203000.191العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

AIRP8.1508.100-0.61.08.1829160.276العراقية للمنتجات الزراعية 3

10.647.686.026,066.0

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

(%)

المجموع

المجموع

المجموع



TASC7.6007.500-1.324.9184.112623250000.008اسيا سيل1

251841262325000

1449.11074.48254745821 المجموع الكلي

المجموع



2019/5/2  ولغاية 2019/4/28 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

2.02.018ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

202الشركات 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

(%)

VAMF1.3201.3200.00.010.01113200.001االمين لالستثمار المالي 1

SAEI0.5100.60017.61.090.65741760.016االمين لالستثمارات العقارية2

BTٌٌRU0.3500.3500.00.70.27875000.0003مصرف الثقة الدولي3

HASH6.7507.0003.701326320.04فندق اشور4

2.02.018.0 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)

217.348.31238.717.542275.32554.710.5620.28.82119.531611.011014.5575.63المصرفي

____3.064.0______0.410.8______0.824.7__التامين

____4.027.0______3.116.9______2.16.2__خدمات

____5331______6.8153.7______2.1138.8__الصناعي

____81________41.1________5.3____الفنادق

____86________47.6________10.6____الزراعي

__126.034.92__44.0__184.141.47__76.4__24.941.307__10.3االتصاالت

227.653.31449.1131.120.81074.46023825اجملموع

____

__

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


