
 2019/1/10  ولغاية 2019/1/7 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

508.97506.920.40المؤشر العام

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

1231.03281.51293ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع .

 32.5-120.2152.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

361514الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

208613.94224508.62االثنين

265414.91247509.97الثالثاء

4671,511.02430510.44األربعاء

292741.59392508.97الخميس

المجموع
1,231.03,281.51293

جدول  حركة التداول اليومية 
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ملخص السوق

(مليون)الحجم  (مليون)االسهم  الرقم القياسي



الشركه اسم

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

الشركه اسم(%)

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

IRMC13.6509.000-34.1انتاج االلبسة الجاهزةAMAP0.1800.26044.4الحديثة لالنتاج الحيواني 

AIPM4.9904.150-16.8العراقية النتاج وتسويق اللحوم BMNS0.6300.72014.3مصرف المنصور لالستثمار

IIDP1.3901.220-12.2العراقية  للتمورBBOB0.2900.33013.8مصرف بغداد 

BASH0.2300.210-8.7مصرف اشور الدوليINCP0.6500.7007.7الصناعات الكيمياوية والبالستيكية

BIIB0.4000.380-5.0المصرف العراقي االسالمي BMFI0.1600.1706.3مصرف الموصل 

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

(%)

BBOB0.330290.923.6مصرف بغدادBIME0.1301053.632.1مصرف الشرق االوسط

BMNS0.720139.111.3مصرف المنصورBBOB0.330922.128.1مصرف بغداد

BGUC0.200137.311.2مصرف الخليج التجاري BGUC0.200707.88.8مصرف الخليج التجاري 

BIME0.130137.011.1مصرف الشرق االوسطBMNS0.720193.62.4مصرف المنصور

IBSD3.44086.37.0بغداد للمشروبات الغازيةBNOI0.35079.71.0المصرف االهلي العراقي 

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

2019/1/10 ولغايه 2019/1/7  من للفترة الماليه لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركه



الشركه رمزالشركه اسمت

 االغالق سعر

  السابق

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار) الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

 مال راس

الشركة

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

BCOI0.4700.4802.141.720.0332500001200000.02المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2900.33013.8922.1290.9147250000825000.37مصرف بغداد 2

BIIB0.4000.380-5.014.75.59250000950000.01المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1300.1300.01053.6137.0114250000325000.42مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2800.2800.017.14.814250000700000.01مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.3400.3502.979.728.047250000875000.03المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.9000.9000.04.44.032500002250000.002مصرف سومر التجاري7

BGUC0.1900.2005.3707.8137.388300000600000.24مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1600.1706.314.62.54252500429250.01مصرف الموصل 9

BASH0.2300.210-8.733.77.231250000525000.01مصرف اشور الدولي10

BMNS0.6300.72014.3193.6139.11792500001800000.08مصرف المنصور لالستثمار11

BELF0.2200.2200.01.10.23250000550000.0004مصرف ايالف االسالمي12

3,083.8776.367230525001,102,925.0

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

 مال راس

الشركة

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

NGIR0.5800.6105.20.20.12200012200.01الخليج للتأمين واعادة التأمين1

0.20.1220001,220.0

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

 مال راس

الشركة

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

SKTA4.1804.100-1.93.514.435100041000.3مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMRI1.8601.780-4.31.52.7619200341760.01المعمورة لالستثمارات العقارية2

SBPT15.81016.0001.20.813.2201000160000.1بغداد العراق للنقل العام3

5.830.4612120050,176.0

2019/1/10   -   2019/1/7حركة 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

 مال راس

الشركة

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

IMAP0.6400.6400.016.710.715646941400.26المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS3.9904.1002.82.49.927100041000.2الخياطة الحديثة2

IITC7.9808.1001.50.86.42250040500.2العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.5903.440-4.224.986.3761773336100260.01بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.3901.220-12.23.13.9817250210450.02العراقية  للتمور5

INCP0.6500.7007.772.649.99715187106310.5الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.2501.2802.436.246.969594076030.6الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IIEW0.7800.7800.01.00.86150011700.1العراقية لالعمال الهندسية 8

IRMC13.6509.000-34.13.330.2581593143370.2انتاج االلبسة الجاهزة9

161.1244.8378.0226,772.0672,961.6

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

 مال راس

الشركة

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

HBAY44.50044.000-1.11.775.2122000880000.1فندق بابل1

HBAG8.5508.500-0.61.210.0153844326740.03فندق بغداد2

HNTI7.0007.2002.90.96.7126253450220.0الوطنية لالستثمارات السياحية 3

HKAR1.0000.960-4.012.311.010500048000.2فنادق كربالء4

HMAN12.00012.0000.01.011.6322923350760.03فندق المنصور5

HSAD11.90011.500-3.40.66.7111239142490.05فندق السدير6

17.6121.29221259170,495.6

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

 مال راس

الشركة

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

AMAP0.1800.26044.42.60.614410110660.1الحديثة لالنتاج الحيواني 1

AMEF9.1509.5003.81.110.0230028500.4الشرق االوسط النتاج االسماك2

AIPM4.9904.150-16.87.130.0375000207500.1العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

AIRP8.5008.400-1.20.54.0136030240.1العراقية للمنتجات الزراعية 4

11.244.554.0976127,690.3 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

 مال راس

الشركة

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

TASC7.7007.500-2.61.813.63431000023250000.001اسيا سيل1

214343100002325000

3281.51231.0129336434924350469 المجموع الكلي

المجموع



2019/1/10  ولغاية 2019/1/7 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

223.478.039ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

59.9-59.9تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

402الشركات المتداوله

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

 سعر

 االغالق

 الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

 حجم

التداول

 مليون)

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BINT1.0001.0000.02.12.191000000.002المصرف الدولي االسالمي1

BROI0.4000.4205.034.014.1191050000.014مصرف االئتمان العراقي2

VAMF1.4001.4503.60.00.0114500.001االمين لالستثمار المالي 3

MTNN0.3200.3200.0187.159.92144000.416النور للتحويل المالي4

SAEI0.8300.8806.00.020.02261250.0003االمين لالستثمارات العقارية5

SMOF12.75013.2904.20.11.9653160.035الموصل لمدن االلعاب6

223.478.039 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)

360.6716.93083.81223113.2113.5776.315153990672613المصرفي

____2______0.1________0.2____التامين

______________________________االستثمار

____61________30.4________5.8____خدمات

2.011.4161.11.27.17.039.3244.8316.03.0313780.88.2الصناعي

____92________121.2________17.6____الفنادق

____54________44.5________11.2____الزراعي

____34________13.6________1.8____االتصاالت

362.6728.33281.5120.2152.81231.0421211293اجملموع

__

__

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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حجم تداول لغير العراقيين

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

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


