
 2019/2/7  ولغاية 2019/2/3 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.40-490.28492.25المؤشر العام

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

908.31496.6964ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 120.0-114.6234.6التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

361510الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

167.3234.41161491.77االحد

111.994.04184492.97االثنين

138298.38158491.69الثالثاء

166.9352.14199491.42األربعاء

324.3517.60262490.28الخميس

المجموع
908.31,496.6964

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

BBAY0.1900.160-15.8مصرف بابل SMOF13.00015.00015.4الموصل لمدن االلعاب

BIIB0.3700.340-8.1المصرف العراقي االسالمي HBAY50.00055.00010.0فندق بابل

HTVM5.0004.750-5.0المدينة السياحية في سد الموصلBIME0.1100.1209.1مصرف الشرق االوسط لالستثمار

HPAL10.40010.000-3.8فندق فلسطينBELF0.1800.1905.6مصرف ايالف االسالمي

IBSD3.4003.300-2.9بغداد للمشروبات الغازية HNTI7.2507.5404.0الوطنية لالستثمارات السياحية 

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

BBOB0.280181.820.0مصرف بغداد BBOB0.280646.243.2مصرف بغداد 

BMNS0.710127.414.0مصرف المنصور لالستثمارBMNS0.710177.911.9مصرف المنصور لالستثمار

TASC7.680113.012.4اسيا سيلBBAY0.160163.010.9مصرف بابل 

HBAY55.00071.17.8فندق بابلBMFI0.150121.08.1مصرف الموصل 

IKLV1.72070.87.8الكندي النتاج اللقاحات البيطريةBIME0.12085.75.7مصرف الشرق االوسط لالستثمار

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/2/7ولغايه 2019/2/3حركه 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

(%)

BCOI0.4400.4400.013.55.9131100000.005المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2800.2800.0646.2181.885700000.26مصرف بغداد 2

BIIB0.3700.340-8.16.92.36850000.003المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1100.1209.185.710.29300000.03مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2700.2700.021.65.818675000.009مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.3700.360-2.717.16.310900000.01المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.8000.8000.01.00.842000000.0004مصرف سومر التجاري7

BBAY0.1900.160-15.8163.026.147400000.07مصرف بابل 8

BGUC0.1800.1800.071.012.836540000.024مصرف الخليج التجاري 9

BMFI0.1500.1500.0121.018.233378750.05مصرف الموصل 10

BMNS0.7000.7101.4177.9127.4791775000.071مصرف المنصور لالستثمار11

BELF0.1800.1905.60.10.01475000.00004مصرف ايالف االسالمي12

1,325.0397.7341.01,009,375.00.5

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

(%)

SMOF13.00015.00015.42.130.983120000.264الموصل لمدن االلعاب1

SMRI1.6901.7201.818.231.147330240.10المعمورة لالستثمارات العقارية2

SBPT15.50016.0003.20.34.48160000.028بغداد العراق للنقل العام3

20.666.4138.061,024.0

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

(%)

IMAP0.6400.6400.016.110.42041400.248المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS4.1704.2000.70.52.11442000.05الخياطة الحديثة2

IITC8.3008.100-2.40.86.81540500.169العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.4003.300-2.95.919.6445851990.003بغداد للمشروبات الغازية 4

2019/2/7   -   2019/2/3حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 

المجموع

المجموع



IIDP1.1801.2001.76.27.312207000.036العراقية  للتمور5

INCP0.6800.670-1.522.214.935101750.15الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.6901.7201.841.470.8115102170.697الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IRMC8.7009.0003.41.413.022143370.09انتاج االلبسة الجاهزة8

94.6144.8277.0648,878.0

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

(%)

HPAL10.40010.000-3.80.66.34447000.014فندق فلسطين1

HBAY50.00055.00010.01.371.1231100000.07فندق بابل2

HBAG8.2508.4001.80.10.82322900.003فندق بغداد3

HNTI7.2507.5404.07.856.659471480.12الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HTVM5.0004.750-5.00.00.2611400.015المدينة السياحية في سد الموصل5

HMAN11.90012.0000.80.910.513350760.03فندق المنصور6

HSAD10.25010.000-2.40.44.47123900.036فندق السدير7

11.2149.9114.0282,743.2

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

(%)

AAHP1.1701.1700.00.040.0516730.007االهلية لالنتاج الزراعي1

AMAP0.3200.3200.026.08.32913120.63الحديثة لالنتاج الحيواني 2

AMEF9.4009.4000.02.018.8228200.667الشرق االوسط النتاج االسماك3

AIPM4.1404.100-1.02.29.229205000.04العراقية النتاج وتسويق اللحوم 4

AIRP8.4008.4000.00.00.1130240.002العراقية للمنتجات الزراعية 5

30.336.462.028,329.2

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

(%)

TASC7.4107.6803.614.9113.03223808000.005اسيا سيل1

15113322380800

1496.6908.39644411149

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع

المجموع



2019/2/7  ولغاية 2019/2/3 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1237.21287.540ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

57.157.10.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

026الشركات 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

(%)

BWOR1.0001.0000.00.010.0112500000.00000مصرف العالم االسالمي1

BROI0.3900.3900.017.006.611975000.007مصرف االئتمان العراقي2

BAIB1.1501.1500.0150.00172.5011150000.150مصرف اسيا العراق3

SAEI0.8600.840-2.30.070.06158460.001االمين لالستثمارات العقارية4

TZNI2.8502.8500.020.0357.072152148810.0011الخاتم لالتصاالت5

VWIF0.8800.800-9.10.040.03116000.002الوئام لالستثمار المالي6

BINT1.0001.0000.01050105011000001.05المصرف الدولي االسالمي7

IMCI48.00043.000-10.40.031377400.02الصنائع الكيماوية8

1,237.21,287.540 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)

222.1353.31325.016.76026.66766.6144.2397.716.7436.2626673417.6219.65المصرفي

______________________________التامين
______________________________االستثمار

__1386.52__9__66.423.45__16__20.644.641__9خدمات

7.22__20277__6.97__10.1144.8__3.198__3.094.6__الصناعي

____114________149.9________11.2____الفنادق

____62________36.4________30.3____الزراعي

4.31114.928.50170.94032.480113.028.7071.0327326.2521.88االتصاالت

235.5366.91496.6114.6234.6908.33794964اجملموع

____

__

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
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(%) الكلي الى النسبه
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(بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


