
 2019/3/14  ولغاية 2019/3/10 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.87-468.66472.75المؤشر العام

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

1533.62538.31907ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 85.0-45.2130.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

411516الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

264.9557.23389470.28االحد

276.7449.89383472.94االثنين

436726.18455474.73الثالثاء

324.0437.16439469.59األربعاء

232.4367.81241468.66الخميس

المجموع
1,533.62,538.31907

جدول  حركة التداول اليومية 
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 ملخص السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB1.4301.89032.2مصرف بابلBBAY0.1700.140-17.6

BSUC0.8000.700-12.5مصرف سومر التجاريIHLI0.3500.45028.6الهالل الصناعية

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP0.6700.74010.4مصرف الخليج التجاريBGUC0.1800.170-5.6

IBPM1.3001.4209.2بغداد  لمواد التغليف
مدينة العاب الكرخ 

السياحية
SKTA4.1003.900-4.9

TASC7.0007.5507.9اسيا سيل
مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2100.200-4.8

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتالمتداوله االسهم عدد حسب نشاطا التداول حجم حسب نشاطا

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

IHLI0.450276.118.0الهالل الصناعيةIHLI0.450717.228.3الهالل الصناعية

IBSD3.080192.012.5بغداد للمشروبات الغازيةBBOB0.250578.522.8مصرف بغداد

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP0.740236.39.3

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP0.740177.511.6

HBAY63.000166.310.8فندق بابلBMFI0.150198.67.8مصرف الموصل

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.390139.55.5مصرف بغدادBBOB0.250143.09.3

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2019/3/14ولغايه  2019/3/10حركه 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

(%)

BCOI0.4000.390-2.5139.555.556975000.056المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2400.2504.2578.5143.0109625000.231مصرف بغداد 2

BIIB0.3600.3600.010.33.716900000.004المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1100.1100.0137.415.242275000.055مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2100.200-4.8112.622.650500000.045مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.3300.320-3.023.47.316800000.009المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.8000.700-12.57.75.4111750000.003مصرف سومر التجاري7

BBAY0.1700.140-17.689.513.624350000.036مصرف بابل 8

BGUC0.1800.170-5.669.511.821510000.023مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1500.1500.0198.629.837378750.079مصرف الموصل 10

BASH0.2100.2100.02.00.42525000.001مصرف اشور الدولي11

BMNS0.7300.720-1.41.00.721800000.0004مصرف المنصور لالستثمار12

BNAI0.7200.7200.02.01.411807200.001المصرف الوطني االسالمي13

1,371.9310.43871,119,595.0

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

(%)

SKTA4.1003.900-4.94.818.75639000.478مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.35013.300-0.40.33.713106400.035الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.5601.5901.931.850.878305280.166المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT17.80017.000-4.50.59.214170000.053بغداد العراق للنقل العام4

37.482.516162,068.0

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

(%)

IMAP0.6400.630-1.639.325.14840750.607المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS4.0004.0000.01.35.32140000.132الخياطة الحديثة2

2019/3/14   -   2019/3/10حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 

المجموع

المجموع



IITC8.0008.1201.51.512.31640600.302العراقية للسجاد والمفروشات3

IBPM1.3001.4209.20.00.0115340.001بغداد  لمواد التغليف4

IBSD3.0103.0802.361.5192.02725461860.035بغداد للمشروبات الغازية 5

IIDP1.0401.1005.86.37.226189750.037العراقية  للتمور6

IHLI0.3500.45028.6717.2276.142455695.795الهالل الصناعية7

INCP0.6700.74010.4236.3177.5188112381.556الصناعات الكيمياوية والبالستيكية8

IKLV1.5101.5704.021.235.16793260.357الكندي النتاج اللقاحات البيطرية9

IIEW0.8200.810-1.20.10.1112150.006العراقية لالعمال الهندسية 10

IMIB1.4301.89032.211.519.52994500.231الصناعات المعدنية والدراجات11

IRMC8.9509.0000.63.329.73143370.207انتاج االلبسة الجاهزة12

1,099.6779.81,096625,889.2

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

(%)

HPAL10.50010.100-3.82.424.134451470.054فندق فلسطين1

HBAY64.00063.000-1.62.6166.3471260000.129فندق بابل2

HBAG8.1008.2001.20.97.711315210.024فندق بغداد3

HNTI7.7507.8000.60.96.611487730.014الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HTVM4.2004.2000.00.10.4110080.042المدينة السياحية في سد الموصل5

HSAD11.05010.950-0.90.21.76135670.013فندق السدير6

7.0206.7110266,016.3

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

(%)

AAHP1.2001.2000.00.70.816900.122االهلية لالنتاج الزراعي1

AMAP0.2900.2900.01.00.3111890.024الحديثة لالنتاج الحيواني 2

AMEF9.4009.4000.02.725.4328200.900الشرق االوسط النتاج االسماك3

AIPM3.9703.910-1.52.710.923195500.055العراقية النتاج وتسويق اللحوم 4

AIRP8.0008.0100.10.32.6228840.090العراقية للمنتجات الزراعية 5

7.540.03027,133.0

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



TASC7.0007.5507.914.9114.112323405000.005اسيا سيل1

151141232340500

2538.31533.619074441201 المجموع الكلي

المجموع



2019/3/14  ولغاية 2019/3/10 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

24755.68867.648ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.9-412.6413.5تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

23الشركات 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

(%)

BROI0.3700.3802.77.602.917950000.003مصرف االئتمان العراقي1

NDSA0.5000.5000.00.180.1125000.003600دار السالم للتامين2

BTٌٌRU0.3500.3500.024,750.38,662.643500024.7503مصرف الثقة الدولي3

TZNI2.7502.7500.0150.35413.462250319020.008217الخاتم لالتصاالت4

IMCI38.00038.1000.35.38205.0468582.99الصنائع الكيماوية5

24,755.68,867.648 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)

166.3184.01371.912.12113.40940.152.9310.412.9217.03406138710.3415.76المصرفي

______________________________التامين
______________________________االستثمار

13.66__22.0161__29.90__24.782.5__41.515__15.537.4__خدمات

1.89.31099.60.1600.8435.128.8779.80.653.6993010960.822.74الصناعي

____110________206.7________7.0____الفنادق

____30________40.0________7.5____الزراعي

13.82__17123__20.88__23.8114.1__20.618__3.114.9__االتصاالت

168.0211.82538.345.2130.21533.6491301907اجملموع

________

______

في حالة وجود اختالف بين هذه النشرة والنشرة التي يصدرها السوق قد تكون بسبب قيام السوق بتعديل بعض العقود على بعض جلسات االسبوع 

العراقين لغير التداول 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 

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

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


