
 2019/1/17  ولغاية 2019/1/13 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

3.52-491.07508.97المؤشر العام

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

1370.23279.21407ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع .

 69.9-161.4231.3التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

32916الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

353.1996.60274499.65االحد

335.3812.90325501.82االثنين

348878.00319501.15الثالثاء

218.7466.30303498.27األربعاء

115.5125.40186491.07الخميس

المجموع
1,370.23,279.21407

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

HKAR0.9600.810-15.6فنادق كربالءAMAP0.2600.39050.0الحديثة لالنتاج الحيواني 

BCOI0.4800.420-12.5المصرف التجاري العراقيHBAY44.00047.0006.8فندق بابل

BMFI0.1700.150-11.8مصرف الموصل IKLV1.2801.3404.7الكندي النتاج اللقاحات البيطرية

BBOB0.3300.300-9.1مصرف بغداد TASC7.5007.8504.7اسيا سيل

BSUC0.9000.830-7.8مصرف سومر التجاريHSAD11.50012.0004.3فندق السدير

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

(%)

BBOB0.300645.047.1مصرف بغدادBBOB0.3002063.962.9مصرف بغداد

BMNS0.700133.99.8مصرف المنصورBGUC0.190496.015.1مصرف الخليج التجاري 

BGUC0.19094.26.9مصرف الخليج التجاري BMNS0.700189.75.8مصرف المنصور

IBSD3.25081.96.0بغداد للمشروبات الغازيةBIME0.130156.44.8مصرف الشرق االوسط

IKLV1.34065.14.8الكندي لللقاحات البيطريةINCP0.69052.91.6الصناعات الكيمياوية 

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

2019/1/17ولغايه 2019/1/13حركه 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

(%)

BCOI0.4800.420-12.59.74.0111050000.004المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3300.300-9.12063.9645.0353750000.83مصرف بغداد 2

BIIB0.3800.3800.04.91.96950000.002المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1300.1300.0156.420.324325000.06مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2800.270-3.644.212.422675000.02مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.3500.340-2.91.50.51850000.001المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.9000.830-7.84.53.7162075000.002مصرف سومر التجاري7

BGUC0.2000.190-5.0496.094.262570000.17مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1700.150-11.848.67.815378750.02مصرف الموصل 9

BKUI1.1001.1000.08.79.534400000.002مصرف كوردستان10

BMNS0.7200.700-2.8189.7133.91091750000.08مصرف المنصور لالستثمار11

BELF0.2200.2200.00.80.23550000.0003مصرف ايالف االسالمي12

3,028.6933.46251,432,375.0

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

(%)

SMRI1.7801.680-5.615.626.448322560.08المعمورة لالستثمارات العقارية1

SBPT16.00015.750-1.60.46.813157500.04بغداد العراق للنقل العام2

16.033.26148,006.0

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

(%)

IMAP0.6400.6400.035.522.55941400.55المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS4.1004.1501.20.31.2541500.03الخياطة الحديثة2

IITC8.1008.2201.50.54.11241100.1العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.4403.250-5.524.481.91265763320.01بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.2201.140-6.618.822.242196650.11العراقية  للتمور5

2019/1/17   -   2019/1/13حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 

المجموع

المجموع



INCP0.7000.690-1.452.937.174104790.3الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.2801.3404.748.365.111979600.8الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IIEW0.7800.7800.00.70.6311700.0العراقية لالعمال الهندسية 8

IRMC9.0009.1001.13.733.361144960.2انتاج االلبسة الجاهزة9

185.1268.0501.0638,362.2

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

(%)

HBAY44.00047.0006.81.047.141940000.1فندق بابل1

HNTI7.2007.150-0.71.913.521447090.03الوطنية لالستثمارات السياحية 2

HKAR0.9600.810-15.64.33.9540500.1فنادق كربالء3

HMAN12.00011.700-2.50.66.77341990.02فندق المنصور4

HSAD11.50012.0004.31.011.116148680.1فندق السدير5

8.882.390142,759.0

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

(%)

AMAP0.2600.39050.033.811.03916000.8الحديثة لالنتاج الحيواني 1

AMEF9.5009.5000.00.010.1428500.004الشرق االوسط النتاج االسماك2

AIPM4.1504.2502.43.013.034212500.1العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

36.924.177.025,699.5

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

(%)

TASC7.5007.8504.73.829.35324335000.001اسيا سيل1

429532433500

3279.21370.214074720702

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع

المجموع



2019/1/17  ولغاية 2019/1/13 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

24834.68813.050ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

2.9-0.73.6تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

133الشركات 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

(%)

BROI0.4200.410-2.429.0011.7191025000.012مصرف االئتمان العراقي1

VAMF1.4500.970-33.10.010.0219700.001االمين لالستثمار المالي 2

SAEI0.8800.97010.20.130.12467510.002االمين لالستثمارات العقارية3

SMOF13.29013.120-1.37.0692.692152481.8الموصل لمدن االلعاب4

BTٌٌRU0.3500.3500.024750.008662.5023500024.8مصرف الثقة الدولي5

TZNI2.8502.8500.01.253.56252148810.0001الخاتم لالتصاالت6

VMES0.9000.9000.047.1842.4719004.7بين النهرين لالستثمارات المالية7

24,834.638,813.050 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)

488.0652.73028.616.11321.552159.6190.2933.417.1020.38541056258.6416.80المصرفي

______________________________التامين
______________________________االستثمار

____61________33.2________16.0____خدمات

0.69.5185.10.2975.1351.232.2268.00.4512.022.0365010.407.19الصناعي

____90________82.3________8.8____الفنادق

__773.90__3__24.12.49__1__36.95.425__2الزراعي

22.64__1253__30.23__929.3__30.015__13.8__االتصاالت

490.6663.43279.2161.4231.31370.2591531407اجملموع

__

__

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


