
 2019/3/7  ولغاية 2019/3/3 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

472.75465.131.64المؤشر العام

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

1441.41683.11520ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 122.9-8.3131.3التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

38189الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

522.4524.86335467.92االحد

470.9508.31363466.07االثنين

132108.92303472.43الثالثاء

151.4127.31228471.95األربعاء

164.9413.72291472.75الخميس

المجموع
1,441.41,683.11520

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

SBPT16.26017.8009.5بغداد العراق للنقل العام
الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB1.7501.430-18.3

IBSD2.7503.0109.5بغداد للمشروبات الغازية
المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.8300.720-13.3

BMFI0.1600.150-6.3مصرف الموصلBGUC0.1700.1805.9مصرف الخليج التجاري

IIDP1.0901.040-4.6العراقية  للتمورHBAY61.05064.0004.8فندق بابل

IMOS3.8504.0003.9الخياطة الحديثة
العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP8.3508.000-4.2

ً 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

BKUI1.050504.535.0مصرف كوردستانBKUI1.050480.528.5مصرف كوردستان

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.730234.113.9بغداد للمشروبات الغازيةIBSD3.010289.620.1

BBOB0.240217.812.9مصرف بغداد
مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.730173.012.0

HBAY64.00075.15.2فندق بابلBMFI0.150206.712.3مصرف الموصل

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.210132.27.9مصرف بغدادBBOB0.24054.03.7

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2019/3/7ولغايه  2019/3/3حركه 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

(%)

BCOI0.4100.400-2.429.612.0341000000.012المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2500.240-4.0217.854.049600000.087مصرف بغداد 2

BIIB0.3600.3600.01.00.42900000.000400المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1100.1100.040.64.517275000.016مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2100.2100.0132.228.150525000.053مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.3200.3303.18.32.812825000.003المصرف االهلي العراقي 6

BGUC0.1700.1805.956.79.737540000.019مصرف الخليج التجاري 7

BMFI0.1600.150-6.3206.731.238378750.082مصرف الموصل 8

BKUI1.0501.0500.0480.5504.534200000.120مصرف كوردستان9

BASH0.2100.2100.00.10.01525000.00004مصرف اشور الدولي10

BMNS0.7500.730-2.7234.1173.01211825000.094مصرف المنصور لالستثمار11

BNAI0.8300.720-13.36.14.531807200.002المصرف الوطني االسالمي12

1,413.7824.73671,340,095.0

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

(%)

SMOF13.60013.350-1.81.013.129106800.12الموصل لمدن االلعاب1

SMRI1.5201.5602.67.611.827299520.040المعمورة لالستثمارات العقارية2

SBPT16.26017.8009.50.813.429178000.077بغداد العراق للنقل العام3

9.438.28558,432.0

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

(%)

IMAP0.6300.6401.661.738.96541400.954المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS3.8504.0003.90.52.0340000.050الخياطة الحديثة2

IITC7.9008.0001.30.54.2440000.106العراقية للسجاد والمفروشات3

IBPM1.3001.3000.01.01.3414040.091بغداد  لمواد التغليف4

2019/3/7   -   2019/3/3حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 

المجموع

المجموع



IBSD2.7503.0109.5103.9289.65905337720.059بغداد للمشروبات الغازية 5

IIDP1.0901.040-4.632.133.49179400.186العراقية  للتمور6

INCP0.6700.6700.033.922.635101750.223الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.4601.5103.48.012.03689690.135الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IIEW0.8000.8202.50.50.4112300.033العراقية لالعمال الهندسية 9

IMIB1.7501.430-18.33.75.41871500.073الصناعات المعدنية والدراجات10

IRMC8.9508.9500.00.00.02142570.0002انتاج االلبسة الجاهزة11

245.8409.9767602,898.4

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

(%)

HPAL10.50010.5000.01.212.316469350.03فندق فلسطين1

HBAY61.05064.0004.81.175.11751280000.06فندق بابل2

HBAG8.0508.1000.61.411.219311360.04فندق بغداد3

HNTI7.6107.7501.80.86.112484610.01الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HTVM4.2004.2000.00.00.2110080.02المدينة السياحية في سد الموصل5

HMAN13.00013.1501.20.34.45384370.01فندق المنصور6

HSAD10.90011.0501.40.33.09136910.02فندق السدير7

5.1112.1237307,668.6

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

(%)

AAHP1.1701.2002.61.31.516900.22االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF9.4009.4000.00.98.5128200.30الشرق االوسط النتاج االسماك2

AIPM3.8503.9703.10.62.515198500.01العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

AIRP8.3508.000-4.20.43.0328800.10العراقية للمنتجات الزراعية 4

3.215.52026,240.0

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

(%)

TASC6.7507.0003.76.040.94421700000.002اسيا سيل1

641442170000

1683.11441.415204505334

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع

المجموع



2019/3/7  ولغاية 2019/3/3 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

13004.84714.626ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

277.5277.50.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

021الشركات 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

(%)

BTٌٌRU0.3500.3500.013,000.84,550.333500013.0008مصرف الثقة الدولي1

TZNI2.8502.750-3.5100.00277.502050319020.005465الخاتم لالتصاالت2

IMCI41.00038.000-7.34.01164.4368402.23الصنائع الكيماوية3

13,004.84,714.626 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)

1.137.01413.70.0782.6170.38.9824.70.041.088103672.182.72المصرفي

______________________________التامين
______________________________االستثمار

__851.18__1__38.20.41__0.2__9.41.065__0.1خدمات

10.937.1245.84.43615.0797.9101.1409.91.9224.65171577672.2220.47الصناعي

____237________112.1________5.1____الفنادق

____20________15.5________3.2____الزراعي

47.73__2144__52.20__21.440.9__51.976__3.16.0__االتصاالت

12.177.21683.18.3131.31441.4261881520اجملموع

____

__

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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 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


