
 2019/4/11  ولغاية 2019/4/7 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

452.97450.580.53المؤشر العام

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

4836.86127.01089ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 8.3-98.3106.6التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

371013الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

629.3895162448.55االحد

982.11,220242452.36االثنين

11481,415284451.69الثالثاء

991.81,262120452.20األربعاء

1085.61,335281452.97الخميس

المجموع
4,836.86,127.01089

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

BBOB0.2500.240-4.0مصرف بغدادBBAY0.1200.14016.7مصرف بابل

IMOS4.9804.810-3.4الخياطة الحديثةBASH0.1900.2005.3مصرف اشور الدولي

SNUC0.3100.300-3.2النخبة للمقاوالت العامةSMOF13.16013.8505.2الموصل لمدن االلعاب

IBSD2.8102.9304.3بغداد للمشروبات الغازية
الصناعات المعدنية 

والدراجات
IMIB1.8901.830-3.2

HMAN12.50013.0004.0فندق المنصور
المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.6500.630-3.1

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
BNAI0.6303641.259.4

المصرف الوطني 

االسالمي
BNAI0.6302309.347.7

BKUI1.0401668.734.5مصرف كوردستانBKUI1.0401604.526.2مصرف كوردستان

IBSD2.930206.74.3بغداد للمشروبات الغازيةBBOB0.240222.23.6مصرف بغداد

HBAY56.500162.53.4فندق بابلIHLI0.390135.42.2الهالل الصناعية

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.38094.01.5اسيا سيلTASC8.20076.81.6

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/4/11ولغايه 2019/4/7حركه 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

(%)

BCOI0.3900.380-2.694.036.025950000.038المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2500.240-4.0222.255.520600000.089مصرف بغداد 2

BIIB0.3700.3700.08.93.36925000.004المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1100.1100.076.48.423275000.031مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2000.2000.011.02.29500000.004مصرف االستثمار العراقي 5

BSUC0.7000.7000.04.12.941750000.002مصرف سومر6

BBAY0.1200.14016.757.18.014350000.023مصرف بابل 7

BGUC0.1700.1700.02.00.31510000.001مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1600.1600.07.61.25404000.003مصرف الموصل 9

BKUI1.0401.0400.01604.51668.7144160000.401مصرف كوردستان10

BASH0.1900.2005.35.01.02500000.002مصرف اشور الدولي11

BMNS0.6100.600-1.658.635.2261500000.023مصرف المنصور لالستثمار12

BUND0.0800.0800.021.01.612240000.007المصرف المتحد لالستثمار13

BNAI0.6500.630-3.13641.22309.391581301.451المصرف الوطني االسالمي14

5,813.64,133.6170.01,424,530.02.1

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

(%)

SKTA3.7503.700-1.35.219.34337000.524مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF13.16013.8505.21.317.928110800.166الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.5301.5400.72.03.19295680.011المعمورة لالستثمارات العقارية3

SNUC0.3100.300-3.20.10.016200.004النخبة للمقاوالت العامة4

SBPT17.00017.0000.00.812.88170000.076بغداد العراق للنقل العام5

9.453.089.061,967.50.8

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

(%)

2019/4/11   -   2019/4/7حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 

المجموع

المجموع



IMAP0.6500.6500.011.07.4942050.170المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS4.9804.810-3.43.416.22048100.342الخياطة الحديثة2

IITC7.9508.0000.60.10.7240000.018العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD2.8102.9304.371.6206.71635195860.040بغداد للمشروبات الغازية 4

IHLI0.4000.390-2.5135.452.68448261.094الهالل الصناعية5

INCP0.6500.6500.033.521.82698720.220الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.4801.5001.416.625.21089100.279الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IIEW0.8200.8402.42.72.3112600.180العراقية لالعمال الهندسية 8

IMIB1.8901.830-3.28.816.05891500.175الصناعات المعدنية والدراجات9

283.1348.8373562,413.5

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

(%)

HPAL10.15010.1500.00.44.55453710.010فندق فلسطين1

HBAY57.40056.500-1.63.0162.52821130000.151فندق بابل2

HBAG8.1508.4003.12.621.212322900.068فندق بغداد3

HNTI7.9507.9500.00.10.96497110.002الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HMAN12.50013.0004.00.33.68379990.010فندق المنصور5

HSAD10.95010.750-1.80.88.720133190.066فندق السدير6

7.3201.3333.0246,319.2

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

(%)

AIPM4.1904.150-1.03.012.528207500.060العراقية النتاج وتسويق اللحوم 1

AIRP8.3508.260-1.11.310.7729740.361العراقية للمنتجات الزراعية 2

4.323.335.023,723.60.4

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

(%)

TASC8.2008.2000.09.376.88925420000.003اسيا سيل1

977892542000

6127.04836.810894860954

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع

المجموع



2019/4/11  ولغاية 2019/4/7 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

43.7117.528ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

109.6109.60.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

33ـــــــالشركات 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

(%)

NDSA0.4800.470-2.10.120.1123500.00244دار السالم للتامين1

VAMF0.6700.650-3.02.001.3016500.200االمين لالستثمار المالي 2

BRTB1.0001.0000.00.000.0016500.200مصرف االقليم التجاري3

TZNI2.7002.7000.040.60109.621049404130.002219الخاتم لالتصاالت4

VBAT0.6000.500-16.70.030.0215000.003الباتك لالستثمارات المالية 5

HASH7.2007.2000.0171427070.24فندق اشور6

43.7117.528.0 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)

192.791.25813.63.3141.56847.424.34133.61.150.59341317020.007.65المصرفي

______________________________التامين
______________________________االستثمار

0.60.99.46.3639.5450.91.453.01.762.651.02.089.01.122.25خدمات

25.126.9283.18.8509.50849.176.8348.814.0922.0225473736.7012.60الصناعي

____333________201.3________7.3____الفنادق

__358.57__3.0__23.33.65__0.8__4.34.644__0.2الزراعي

3.37__389__5.36__4.176.8__5.352__0.59.3__االتصاالت

218.5119.56127.098.3106.64836.863651089اجملموع

____

__

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


