
 2019/3/28  ولغاية 2019/3/24 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

2.88-449.67463.02المؤشر العام

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

3744.48926.71738ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 46.2-91.3137.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

431317الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

827.05,684.1232459.82االحد

365.7685.4482455.56االثنين

935.5670.2441453.89الثالثاء

923.41,109.3300451.81األربعاء

692.8777.7283449.67الخميس

المجموع
3,744.48,926.71738

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

IMOS4.3005.45026.7الخياطة الحديثة
مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.7200.600-16.7

المدينة السياحية في سد 

الموصل
HTVM4.2005.00019.0

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0900.080-11.1

BELF0.2000.180-10.0مصرف ايالف االسالميBMFI0.1500.1606.7مصرف الموصل

العراقية النتاج وتسويق 

اللحوم
AIPM3.8004.0306.1

المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.7200.650-9.7

الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB1.7601.8605.7مصرف بابلBBAY0.1300.120-7.7

ً 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

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.1105507.861.7

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.110605.916.2

المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.650689.17.7

العراقية النتاج وتسويق 

اللحوم
AIPM4.030507.213.5

IHLI0.400562.86.3الهالل الصناعية
المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.650495.813.2

BKUI1.040416.011.1مصرف كوردستانBBOB0.240521.05.8مصرف بغداد

IHLI0.400228.96.1الهالل الصناعيةBKUI1.040400.04.5مصرف كوردستان

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2019/3/28ولغايه  2019/3/24حركه 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

(%)

BCOI0.3900.380-2.688.633.833950000.035المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2400.2400.0521.0125.165600000.208مصرف بغداد 2

BIIB0.3700.3700.00.20.11925000.000المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1100.1100.05507.8605.937275002.203مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.1900.2005.333.86.625500000.014مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.3000.290-3.33.00.94725000.001المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.7000.7000.012.78.981750000.005مصرف سومر التجاري7

BBAY0.1300.120-7.722.82.88300000.009مصرف بابل 8

BGUC0.1600.1600.0144.323.133480000.048مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1500.1606.761.09.716404000.024مصرف الموصل 10

BKUI1.0401.0400.0400.0416.014160000.100مصرف كوردستان11

BASH0.1900.1900.00.10.01475000.000مصرف اشور الدولي12

BMNS0.7200.600-16.7163.599.31121500000.065مصرف المنصور13

BUND0.0900.080-11.1145.911.7382400000.005المصرف المتحد لالستثمار14

BELF0.2000.180-10.00.30.11450000.000مصرف ايالف15

BNAI0.7200.650-9.7689.1495.831631500.275المصرف الوطني االسالمي16

7,794.31,839.63861,752,550.0

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

(%)

SKTA3.6903.7501.67.026.35037500.705مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.69013.200-3.60.710.121105600.093الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.5201.5200.021.934.132291840.114المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT17.00017.0000.00.58.514170000.050بغداد العراق للنقل العام4

30.279.011760,494.0

2019/3/28   -   2019/3/24حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 

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

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

IMAP0.6400.6400.02.61.7541400.040المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS4.3005.45026.731.5159.810254503.149الخياطة الحديثة2

IITC8.1007.960-1.70.42.8939800.071العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD2.9902.800-6.424.571.11054965320.014بغداد للمشروبات الغازية 4

IIDP1.0501.0802.9170.1181.029186300.986العراقية  للتمور5

IHLI0.3900.4002.6562.8228.923849504.548الهالل الصناعية6

INCP0.6800.650-4.4114.175.910698720.752الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.5201.510-0.711.317.45089690.190الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IMIB1.7601.8605.724.445.120093000.488الصناعات المعدنية والدراجات9

IRMC9.0009.0000.05.045.01143370.314االلبسة الجاهزة10

946.8828.6845557,683.4

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

(%)

HPAL10.15010.1500.00.22.14453710.005فندق فلسطين1

HBAY64.50062.250-3.53.1197.0741245000.155فندق بابل2

HBAG8.2008.3001.20.64.722319050.015فندق بغداد3

HNTI8.0808.000-1.010.886.869500240.173الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HTVM4.2005.00019.01.36.12112000.534سد الموصل5

HKAR0.8500.810-4.74.83.91060750.063فنادق كربالء6

HMAN12.80012.500-2.37.189.78365380.242فندق المنصور7

HSAD10.95010.9500.01.617.22135670.127فندق السدير8

29.4407.5210309,179.3

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

(%)

AMAP0.2800.2903.60.20.1211890.004الحديثة لالنتاج الحيواني 1

AMEF9.4009.010-4.10.00.1127030.005الشرق االوسط النتاج االسماك2

AIPM3.8004.0306.1114.9507.2109201502.298العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

AIRP8.0508.3503.70.00.3330060.011العراقية للمنتجات الزراعية 4

115.1507.811527,048.4 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

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

TASC7.4007.5001.411.082.06523250000.004اسيا سيل1

1182652325000

8926.73744.417385031955 المجموع الكلي

المجموع



2019/3/28  ولغاية 2019/3/24 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

12.25.114ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

1.01.00.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

013الشركات 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

(%)

BROI0.3700.3700.09.03.35925000.004مصرف االئتمان العراقي1

BRTB1.0001.0000.00.010.0162500000.000005مصرف االقليم2

NDSA0.4900.4900.02.01.0124500.040دار السالم للتامين3

SAEI0.6800.670-1.51.20.80246630.017االمين لالستثمارات العقارية4

12.25.114 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)

321.0175.27794.34.1192.24777.743.71839.64.232.3737283869.597.25المصرفي

______________________________التامين
______________________________االستثمار

__2.020.0117.01.71__3.120.879.03.95__2.013.330.26.625خدمات

7.44.3946.80.7810.4507.78.1828.60.930.9810148451.181.66الصناعي

____210.0__2.0____407.5__1.0____29.4__0.02الفنادق

____115__2____507.8__1.0____115.1__0.2الزراعي

__0.764.882.00.8979.041.046.065.01.54__0.18.611.00.895االتصاالت

330.8201.48926.791.3137.53744.4541081738اجملموع

________

______

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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 اتصاالت الزراعي الفنادق صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات




