
 2019/2/21  ولغاية 2019/2/17 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.87-487.74497.04المؤشر العام

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

1396.83047.71434ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 160.4-100.1260.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

36427الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

264.2326.42265495.16االحد

269.5519.48291496.48االثنين

253279.31322494.25الثالثاء

197.9319.93234490.28األربعاء

412.61,602.56322487.74الخميس

المجموع
1,396.83,047.71434

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

BNOI0.3500.320-8.6المصرف االهلي العراقي HBAY71.50079.00010.5فندق بابل

BIME0.1200.110-8.3مصرف الشرق االوسط لالستثمارBELF0.1900.2005.3مصرف ايالف االسالمي

BIBI0.2600.240-7.7مصرف االستثمار العراقي BIIB0.3500.3602.9المصرف العراقي االسالمي 

HPAL12.00011.100-7.5فندق فلسطينHTVM4.7504.8401.9المدينة السياحية في سد الموصل

BCOI0.4400.410-6.8المصرف التجاري العراقي

ً 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

IBSD3.060206.014.8بغداد للمشروبات الغازية BASH0.210819.026.9مصرف اشور الدولي

HBAY79.000186.813.4فندق بابلBIME0.110480.315.8مصرف الشرق االوسط لالستثمار

BASH0.210172.012.3مصرف اشور الدوليBMFI0.160459.115.1مصرف الموصل 

TASC7.000140.010.0اسيا سيلBBOB0.270420.613.8مصرف بغداد 

BBOB0.270113.78.1مصرف بغداد BGUC0.180331.210.9مصرف الخليج التجاري 

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2019/2/21ولغايه  2019/2/17حركه 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

(%)

BCOI0.4400.410-6.86.32.6151025000.003المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2800.270-3.6420.6113.791675000.168مصرف بغداد 2

BIIB0.3500.3602.915.25.519900000.01المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1200.110-8.3480.352.980275000.192مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2600.240-7.7165.639.552600000.07مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.3500.320-8.614.44.815800000.006المصرف االهلي العراقي 6

BBAY0.1600.150-6.33.20.54375000.001مصرف بابل 7

BGUC0.1800.1800.0331.259.637540000.110مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1600.1600.0459.173.446404000.18مصرف الموصل 9

BASH0.2100.2100.0819.0172.05525000.328مصرف اشور الدولي10

BMNS0.7200.700-2.870.750.0391750000.03مصرف المنصور لالستثمار11

BELF0.1900.2005.30.10.02500000.00004مصرف ايالف االسالمي12

2,785.8574.5405836,900.0

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

(%)

SMOF15.00014.500-3.30.45.815116000.05الموصل لمدن االلعاب1

SMRI1.6901.660-1.84.16.920318720.021المعمورة لالستثمارات العقارية2

SBPT16.20016.150-0.30.610.411161500.065بغداد العراق للنقل العام3

5.223.24659,622.0

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

(%)

IMAP0.6600.650-1.510.56.81742050.16المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS4.2704.000-6.31.35.51240000.133الخياطة الحديثة2

IITC8.1008.050-0.60.43.61240250.09العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.1903.060-4.166.6206.02315426390.038بغداد للمشروبات الغازية 4

2019/2/21   -   2019/2/17حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 

المجموع

المجموع



IIDP1.1601.120-3.414.316.217193200.08العراقية  للتمور5

INCP0.6700.6700.076.851.491101750.506الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.6901.640-3.036.359.49497420.61الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IIEW0.8200.800-2.40.20.2312000.013العراقية لالعمال الهندسية 8

IRMC9.0008.950-0.60.21.76142570.01انتاج االلبسة الجاهزة9

206.6350.9483605,358.2

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

(%)

HPAL12.00011.100-7.50.55.77496170.01فندق فلسطين1

HBAY71.50079.00010.52.3186.81941580000.117فندق بابل2

HBAG8.6008.500-1.20.97.632326740.02فندق بغداد3

HNTI8.2007.650-6.72.015.543478350.032الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HTVM4.7504.8401.90.20.7511620.06المدينة السياحية في سد الموصل5

HMAN13.55012.700-6.31.722.838371220.058فندق المنصور6

HSAD11.70011.050-5.60.56.211136910.04فندق السدير7

8.1245.2330340,101.1

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

(%)

AMAP0.2900.280-3.413.33.7811480.32الحديثة لالنتاج الحيواني 1

AMEF9.4009.4000.03.937.1628201.315الشرق االوسط النتاج االسماك2

AIPM4.1003.970-3.25.321.445198500.11العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

AIRP8.4008.350-0.60.10.8330060.027العراقية للمنتجات الزراعية 4

22.663.06226,824.4

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

(%)

TASC7.2507.000-3.419.4140.010821700000.006اسيا سيل1

191401082170000

3047.71396.814344038806

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع

المجموع



2019/2/21  ولغاية 2019/2/17 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

62.324.944ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.00.00.0تداول 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

(%)

BROI0.4300.390-9.361.8024.341975000.025مصرف االئتمان العراقي1

BTٌٌRU0.3500.3500.00.500.182350000.001مصرف الثقة الدولي6

IMCI43.00041.000-4.70.010173800.01الصنائع الكيماوية4

62.324.944 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)

59.271.32785.82.1242.55912.835.6574.52.236.208254051.986.17المصرفي

______________________________التامين

______________________________االستثمار

__4632.61__15__23.226.38__6.1__5.270.274__3.6خدمات

28.133.3206.613.60116.13553.7103.3350.915.3029.4548.0844839.9417.39الصناعي

__3308.18__27.0__245.211.20__27.5__8.14.236__0.3الفنادق

____62________63.0________22.6____الزراعي

78.70__85108__86.81__121.6140.0__86.787__1719.4__االتصاالت

91.2121.53047.7100.1260.51396.8981941434اجملموع

____

__

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 الفنادق صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

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

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


