
 2019/4/4  ولغاية 2019/3/31 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

450.58449.670.20المؤشر العام

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

3670.55468.9977ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 4.5-161.2165.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

36129الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

1118.71,340189452.46االحد

554.381083451.45االثنين

837.01,735402453.03األربعاء

1160.61,584303450.58الخميس

المجموع
3,670.55,468.9977

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

IMOS5.4504.980-8.6الخياطة الحديثةTASC7.5008.2009.3اسيا سيل

HBAY62.25057.400-7.8فندق بابلBGUC0.1600.1706.3مصرف الخليج التجاري

المدينة السياحية في سد 

الموصل
HTVM5.0005.3006.0العراقية  للتمورIIDP1.0801.050-2.8

HKAR0.8100.790-2.5فنادق كربالءBBOB0.2400.2504.2مصرف بغداد

العراقية النتاج وتسويق 

اللحوم
AIPM4.0304.1904.0

الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.5101.480-2.0

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
BNAI0.6502980.054.5

المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.6501937.052.8

BKUI1.040936.025.5مصرف كوردستانBKUI1.040900.016.5مصرف كوردستان

TASC8.200155.24.2اسياسيل لالتصاالتBBOB0.250522.39.5مصرف بغداد

BBOB0.250130.63.6مصرف بغدادBIME0.110302.25.5مصرف الشرق االوسط

IBSD2.810100.72.7بغداد للمشروبات الغازيةBGUC0.170237.74.3مصرف الخليج التجاري

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/4/4ولغايه 2019/3/31حركه 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)
الشركة مال راسالعقود عدد

الدوران معدل

(%)

BCOI0.3800.3902.638.014.7162500000.015المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2400.2504.2522.3130.6612500000.209مصرف بغداد 2

BIIB0.3700.3700.00.30.122500000.0001المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1100.1100.0302.233.3312500000.121مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2000.2000.012.22.492500000.005مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.2900.3003.421.16.3152500000.008المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.7000.7000.04.73.322500000.002مصرف سومر7

BGUC0.1600.1706.3237.738.5193000000.079مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1600.1600.084.413.5202525000.033مصرف الموصل 9

BKUI1.0401.0400.0900.0936.024000000.225مصرف كوردستان10

BMNS0.6000.6101.777.747.6372500000.031مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0800.0800.020.31.673000000.007المصرف المتحد لالستثمار12

BELF0.1800.1800.00.20.022500000.0001مصرف ايالف االسالمي13

BNAI0.6500.6500.02980.01937.042510001.187المصرف الوطني االسالمي14

5,201.03,165.0227.03,753,500.01.9

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
الشركة مال راسالعقود عدد

الدوران معدل

(%)

SKTA3.7503.7500.02.17.72010000.205مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.20013.160-0.31.924.4318000.233الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.5201.5300.72.33.66192000.012المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT17.00017.0000.00.34.2410000.025بغداد العراق للنقل العام4

6.539.961.022,000.00.5

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
الشركة مال راسالعقود عدد

الدوران معدل

(%)

IMAP0.6400.6501.63.52.3964690.054المنصور للصناعات الدوائية1
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المجموع

المجموع



IMOS5.4504.980-8.62.914.52510000.285الخياطة الحديثة2

IITC7.9607.950-0.10.21.555000.037العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD2.8002.8100.435.5100.7991773330.020بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.0801.050-2.83.84.07172500.022العراقية  للتمور5

IHLI0.4000.4000.0135.454.485123751.094الهالل الصناعية6

INCP0.6500.6500.025.116.518151870.165الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.5101.480-2.010.115.12559400.169الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IMIB1.8601.8901.68.115.56250000.163الصناعات المعدنية والدراجات9

224.6224.5335241,054.0

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
الشركة مال راسالعقود عدد

الدوران معدل

(%)

HBAY62.25057.400-7.80.846.98420000.040فندق بابل1

HBAG8.3008.150-1.80.75.81338440.018فندق بغداد2

HNTI8.0007.950-0.60.10.9362530.002الوطنية لالستثمارات السياحية 3

HTVM5.0005.3006.00.62.8102400.229المدينة السياحية في سد الموصل4

HKAR0.8100.790-2.511.28.9575000.150فنادق كربالء5

HMAN12.50012.5000.00.11.3229230.003فندق المنصور6

13.566.5117.022,760.0

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
الشركة مال راسالعقود عدد

الدوران معدل

(%)

AIPM4.0304.1904.03.916.44950000.078العراقية النتاج وتسويق اللحوم 1

AIRP8.3508.3500.00.43.023600.101العراقية للمنتجات الزراعية 2

4.319.451.05,360.00.2

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
الشركة مال راسالعقود عدد

الدوران معدل

(%)

TASC7.5008.2009.319.1155.21863100000.006اسيا سيل1

19155186310000

5468.93670.59774356674

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع

المجموع



2019/4/4  ولغاية 2019/3/31 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

14.35.76ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ــــــــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

12ـــــــالشركات 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

(%)

BROI0.3700.3700.012.004.44925000.005مصرف االئتمان العراقي1

NDSA0.4900.480-2.01.500.7124000.03000دار السالم للتامين2

VAMF0.6700.6700.00.800.5416700.080االمين لالستثمار المالي 3

14.35.76.0 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)

589.5184.65201.011.3343.549113.736.43165.03.591.15461422720.266.17المصرفي

______________________________التامين
______________________________االستثمار

__61.011.48__7.0__39.99.39__3.8__6.515.351__1.0خدمات

12.930.0224.65.75013.36135.585.2224.515.8237.9417753355.0722.39الصناعي

____117________66.5________13.5____الفنادق

__5111.76__6.0__19.421.65__4.2__4.323.528__1.0الزراعي

0.55.619.12.57429.5354.044.1155.22.6028.449.0391864.8420.97االتصاالت

604.9220.25468.9161.2165.73670.585128977اجملموع

____

__

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


