
 2019/6/20  ولغاية 2019/6/16 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

496.45493.290.64المؤشر العام

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

4260.06055.71954ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 60.5-220.4280.9التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

391712الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

553.2725.7407494.20االحد

1313.61,572.7500495.17االثنين

6891,121.2351495.02الثالثاء

749.61,334.8246493.48األربعاء

954.91,301.2450496.45الخميس

4,260.06,055.71954المجموع

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

HKAR0.8700.820-5.7فنادق كربالءNAME0.3400.40017.6االمين للتأمين

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB1.4701.63010.9فندق المنصورHMAN12.50012.000-4.0

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.4000.44010.0

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2600.250-3.8

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.1100.1209.1النخبة للمقاوالت العامةSNUC0.3200.310-3.1

SILT0.9700.940-3.1العراقية للنقل البريBGUC0.1500.1606.7مصرف الخليج التجاري

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
BNAI0.6303676.960.7

المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.6302316.454.4

BCIH2.650500.211.7مصرف جيهانBBOB0.370778.212.9مصرف بغداد

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.050231.13.8مصرف بغدادBBOB0.370291.06.8

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.250192.13.2اسيا سيلTASC7.870215.15.0

IBSD3.400198.74.7بغداد للمشروبات الغازيةBCIH2.650188.73.1مصرف جيهان

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/6/20ولغايه 2019/6/16حركه 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

(%)

BCOI0.4300.4504.7110.549.5511125000.044المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3700.3700.0778.2291.0177925000.311مصرف بغداد 2

BIIB0.4000.44010.09.13.8121100000.004المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1100.1209.1120.413.437300000.048مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2600.250-3.8192.149.093625000.077مصرف االستثمار العراقي 5

BBAY0.1100.1100.09.11.04275000.004مصرف بابل 6

BGUC0.1500.1606.7153.824.640480000.051مصرف الخليج التجاري 7

BASH0.2000.2000.07.01.44500000.003مصرف اشور الدولي8

BMNS0.7100.700-1.457.540.5291750000.023مصرف المنصور لالستثمار9

BUND0.0500.0500.0231.111.621150000.077المصرف المتحد لالستثمار10

BNAI0.6300.6300.03676.92316.4111581301.465المصرف الوطني االسالمي11

BCIH2.6502.6500.0188.7500.226757500.074مصرف جيهان12

5,534.53,302.34811,556,880

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

(%)

NAME0.3400.40017.666.224.210015281.733االمين للتأمين1

66.224.21001,527.6

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

(%)

SKTA3.7503.7500.00.83.0937500.080مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.00013.0200.22.836.327104160.349الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.6001.6000.01.62.54307200.008المعمورة لالستثمارات العقارية3

2019/6/20   -   2019/6/16حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 

المجموع

المجموع



SNUC0.3200.310-3.10.020.0116400.001النخبة للمقاوالت العامة4

SILT0.9700.940-3.141.739.968131600.298العراقية للنقل البري5

SBPT17.40017.7502.00.814.112177500.079بغداد العراق للنقل العام6

47.795.8121.076,436.2

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

(%)

IMAP0.6800.6901.515.810.81444640.244المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.9906.0000.21.37.61160000.127الخياطة الحديثة2

IBSD3.4103.400-0.362.5198.71606029320.035بغداد للمشروبات الغازية 3

IHLI0.3900.4105.1153.161.89750741.237الهالل الصناعية4

INCP0.6600.650-1.525.216.42298720.166الصناعات الكيمياوية والبالستيكية5

IKLV1.4601.450-0.720.230.37186130.340الكندي النتاج اللقاحات البيطرية6

IMIB1.4701.63010.963.6103.238181501.271الصناعات المعدنية والدراجات7

IRMC8.6208.7000.90.97.619138590.055انتاج االلبسة الجاهزة8

342.5436.5775.0658,963.2

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

(%)

HPAL10.0009.900-1.00.44.35442530.010فندق فلسطين1

HBAY60.00060.0300.10.052.831200600.002فندق بابل2

HBAG8.2008.3001.20.32.814319050.009فندق بغداد3

HNTI7.7507.8100.80.53.66488360.007الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HKAR0.8700.820-5.76.55.42161500.086فنادق كربالء5

HMAN12.50012.000-4.00.33.07350760.009فندق المنصور6

HSAD10.00010.0000.00.22.03123900.016فندق السدير7

8.223.959.0298,670.1

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

(%)

AAHP1.0501.030-1.90.80.815920.139االهلية لالنتاج الزراعي1

AISP5.7205.9103.323.5137.6225620550.224العراقية النتاج البذور2

AIPM4.2004.2000.04.117.322210000.083العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

AIRP7.8808.1002.80.86.5729160.224العراقية للمنتجات الزراعية 4

29.3162.3255.086,563.3

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

(%)

TASC7.9607.870-1.127.4215.116324397000.009اسيا سيل1

27.4215.11632439700

6055.74260.019545118740

المجموع

المجموع الكلي

المجموع



2019/6/20  ولغاية 2019/6/16 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

138.0495.5154ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

4.0-216.0220.05تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

252الشركات 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

(%)

BROI0.3900.4002.623.479.3201000000.009مصرف االئتمان العراقي1

NDSA0.4900.5104.13.081.6435700.044دار السالم للتامين2

VAMF0.6900.650-5.82.011.3036500.201االمين لالستثمار المالي 3

IHFI0.8500.450-47.11.230.7105670.098الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

TZNI2.7002.550-5.6102.41275.4111246659460.005597الخاتم لالتصاالت5

VWIF0.7000.650-7.10.150.10213000.008الوئام لالستثمار المالي6

VZAF0.3600.3600.00.510.18514140.045الزوراء لالستثمار المالي7

VBAT0.5500.450-18.20.060.0214500.006الباتك لالستثمارات المالية 8

IMCI41.00041.0000.05.0484206.98173802.8047الصنائع الكيماوية9

138.0495.5154 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)

188.342.95534.53.4020.864.311.23302.31.950.3444244819.154.99المصرفي

____100.0________24.2________66.2____التامين

2.48__3.0121__1.79__1.795.8__2.3__1.147.7__خدمات

45.440.4342.513.25411.8145.164.0436.533.2514.66803377510.324.26الصناعي

6.78__4.059__5.02__1.223.9__1.2__0.18.2__الفنادق

____255________162.3________29.3____الزراعي

1.418.527.45.10967.711.0145.3215.15.1067.572113.01631.2369.33االتصاالت

235.1103.06055.7220.4223.44260.01261771954اجملموع

____

__

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


