
 2019/2/28  ولغاية 2019/2/24 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

4.64-465.13487.74المؤشر العام

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

1197.91988.81298ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 214.5-22.8237.3التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

37520الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

128.2111.80142487.73االحد

207.3258.80227483.65االثنين

286484.90278477.50الثالثاء

279.2728.10281469.00األربعاء

297.1405.20370465.13الخميس

المجموع
1,197.91,988.81298

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

HBAY79.00061.050-22.7فندق بابلBBAY0.1500.17013.3مصرف بابل

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.7000.7507.1

المدينة السياحية في سد 

الموصل
HTVM4.8404.200-13.2

AMAP0.2800.2903.6الحديثة لالنتاج الحيواني
مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2400.210-12.5

HMAN12.70013.0002.4فندق المنصور
الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.6401.460-11.0

IBSD3.0602.750-10.1بغداد للمشروبات الغازيةSBPT16.15016.2600.7بغداد العراق للنقل العام

ً 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

HBAY61.050193.116.1فندق بابلBBOB0.250419.421.1مصرف بغداد

BMFI0.160408.120.5مصرف الموصل
مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.750187.715.7

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.110260.213.1بغداد للمشروبات الغازيةIBSD2.750141.811.8

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.750257.512.9اسيا سيلTASC6.750140.711.7

BBOB0.250103.78.7مصرف بغدادBGUC0.170250.012.6مصرف الخليج التجاري

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2019/2/28ولغايه  2019/2/24حركه 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

(%)

BCOI0.4100.4100.021.28.6231025000.008المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.2700.250-7.4419.4103.783625000.168مصرف بغداد 2

BIME0.1100.1100.0260.228.641275000.104مصرف الشرق االوسط لالستثمار3

BIBI0.2400.210-12.5131.928.236525000.053مصرف االستثمار العراقي 4

BNOI0.3200.3200.00.40.11800000.000المصرف االهلي العراقي 5

BSUC0.8000.8000.010.68.5142000000.004مصرف سومر6

BBAY0.1500.17013.32.30.45425000.001مصرف بابل 7

BGUC0.1800.170-5.6250.042.553510000.083مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1600.1600.0408.165.340404000.162مصرف الموصل 9

BKUI1.1001.050-4.51.31.424200000.0003مصرف كوردستان10

BASH0.2100.2100.00.40.12525000.0002مصرف اشور الدولي11

BMNS0.7000.7507.1257.5187.71591875000.10مصرف المنصور لالستثمار12

BELF0.2000.2000.01.00.21500000.0004مصرف ايالف االسالمي13

1,764.2475.34601,368,900.0

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

(%)

SMOF14.50013.600-6.20.911.833108800.11الموصل لمدن االلعاب1

SMRI1.6601.520-8.42.03.111291840.010المعمورة لالستثمارات العقارية2

SBPT16.15016.2600.70.45.77162600.035بغداد العراق للنقل العام3

3.220.65156,324.0

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

(%)

IMAP0.6500.630-3.149.731.55340750.77المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS4.0003.850-3.82.610.1938500.255الخياطة الحديثة2

IITC8.0507.900-1.90.32.7939500.07العراقية للسجاد والمفروشات3

2019/2/28   -   2019/2/24حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 

المجموع

المجموع



IBPM1.3001.3000.00.71.0314040.07بغداد  لمواد التغليف4

IBSD3.0602.750-10.149.1141.82344876660.028بغداد للمشروبات الغازية 5

IIDP1.1201.090-2.714.015.49188030.08العراقية  للتمور6

INCP0.6700.6700.048.532.631101750.319الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.6401.460-11.014.222.14286720.24الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IIEW0.8000.8000.01.10.9312000.073العراقية لالعمال الهندسية 9

IRMC8.9508.9500.00.0020.03142570.0001انتاج االلبسة الجاهزة10

180.2258.2396549,977.3

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

(%)

HPAL11.10010.500-5.40.11.52469350.003فندق فلسطين1

HBAY79.00061.050-22.72.7193.1911221000.135فندق بابل2

HBAG8.5008.050-5.34.637.785309440.12فندق بغداد3

HNTI7.6507.610-0.52.317.330475850.036الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HTVM4.8404.200-13.20.10.5510080.05المدينة السياحية في سد الموصل5

HMAN12.70013.0002.40.89.914379990.026فندق المنصور6

HSAD11.05010.900-1.40.10.93135050.01فندق السدير7

10.7260.8230.0300,076.6

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

(%)

AMAP0.2800.2903.64.01.1411890.10الحديثة لالنتاج الحيواني 1

AMEF9.4009.4000.03.532.4528201.150الشرق االوسط النتاج االسماك2

AIPM3.9703.850-3.02.38.726192500.05العراقية النتاج وتسويق اللحوم 3

9.742.335.023,259.4

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

(%)

TASC7.0006.750-3.620.9140.712620925000.007اسيا سيل1

211411262092500

1988.81197.912984391037

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع

المجموع



2019/2/28  ولغاية 2019/2/24 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

2.582.29ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ــــــــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

22ـــــــالشركات 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

(%)

VAMF1.6001.320-17.50.030.04313200.003االمين لالستثمار المالي 1

BTٌٌRU0.3500.3500.00.40.14350000.0004مصرف الثقة الدولي2

VBAT0.7200.600-16.70.030.0216000.003الباتك لالستثمارات المالية 3

IMCI41.00041.0000.02.0082.0173801.11الصنائع الكيماوية4

2.582.29 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)

21.099.01764.21.1885.6125.471.6475.31.1515.0611344602.397.39المصرفي

______________________________التامين

______________________________االستثمار

_____51__________20.6___________3.2______خدمات

25.619.8180.214.20510.99817.357.1258.26.7122.1119933964.8023.48الصناعي

_____230___________260.8-__________10.7______الفنادق

____35__________42.3__________9.7______الزراعي

58.73__74126___77.22__108.7140.7___77.2__16.120.9___االتصاالت

46.6134.91988.822.8237.31197.9302011298اجملموع

____

__

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 

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

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


