
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

635.94633.990.31المؤشر العام

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

6552.09221.03177ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

481.1178.0303.1التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

422214الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

975.81286.8616633.11الاحد

701.6596.4520632.64االثنني

1104.31634.4629636.09الثالاثء

1579.52255.5670635.17الأربعاء

2190.93448.0742635.94امخليس

6,552.09,221.03177اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

 من للفترة الماليه لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

2018/3/8  ولغاية 2018/3/4
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



BUND0.2300.220-4.3املرصف املتحدIHLI0.3800.53039.5الهالل الصناعية

الكميياوية 

والبالستيكية
INCP0.7300.91024.7اخلياطة احلديثةIMOS6.2506.000-4.0

بغداد لصناعة مواد 

التغليف
IBPM1.2001.45020.8مرصف اببلBBAY0.2900.280-3.4

العراقية لالعامل 

الهندس ية
IIEW1.0201.22019.6

مرصف الرشق 

الاوسط
BIME0.3000.290-3.3

الصناعات املعدنية 

وادلراجات
IMIB2.1202.50017.9

املرصف الوطين 

الاساليم
BNAI1.2001.160-3.3

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC

0.330
2488.727.0

مرصف الاستامثر 

BIBI0.480العرايق
952.214.5

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI

0.480
مرصف اخلليج التجاري1983.721.5

BGUC0.330
832.312.7

BBOBمرصف بغداد
0.670

الكميياوية والبالستيكية1222.413.3
INCP0.910

824.012.6

الكميياوية 

والبالستيكية
INCP

0.910
مرصف بغداد963.710.5

BBOB0.670
819.612.5

مرصف الرشق 

الاوسط
BIME

0.290
696.27.6

الكندي النتاج 

IKLV1.670اللقاحات
527.88.1

(%)التغيري 

الرشاكت الاكرث نشاطًا حسب جحم التداولالرشاكت الاكرث نشاطًا حسب عدد الاسهم املتداوهل

رمز الرشكهامس الرشكه
جحم التداول

(مليون)

سعر الاغالق

(دينار)

النس به اىل 

اللكي

(%)

رمز الرشكهامس الرشكه

عدد الاسهم 

املتداوهل

(مليون)

سعر الاغالق

(دينار)

النس به اىل 

اللكي

(%)

الرشاكت الاكرث اخنفاضًا ابالسعارالرشاكت الاكرث ارتفاعًا ابالسعار

رمز الرشكهامس الرشكه
سعر الاغالق 

(دينار)السابق 

سعر الاغالق 

احلايل

(دينار)

رمز الرشكهامس الرشكه(%)التغيري 

سعر الاغالق 

السابق

(دينار) 

سعر الاغالق 

احلايل

(دينار)

 2018/3/8ولغايه  2018/3/4 حركه تداول الاسهم يف سوق العراق لالوراق املاليه للفرتة من 



`

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

BCOI0.4800.470-2.174.235.3381175000.030املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.6800.670-1.51222.4819.62311675000.489مرصف بغداد2

BIIB0.4700.460-2.120.59.5101150000.008املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.3000.290-3.3696.2203.8131725000.278مرصف الرشق الاوسط4
BIBI0.4800.4800.01983.7952.2481200000.793مرصف الاستامثر العرايق5
BSUC0.9000.9000.0125.0112.5202250000.050مرصف سومر التجاري6
BBAY0.2900.280-3.439.411.116700000.016مرصف اببل7
BGUC0.3400.330-2.92488.7832.396825000.995مرصف اخلليج التجاري8
BMFI0.2900.2900.0100.730.021732250.040مرصف املوصل9

BMNS0.8900.880-1.147.841.3352200000.019مرصف املنصور10
BUND0.2300.220-4.336.48.020550000.015املرصف املتحد11
BNAI1.2001.160-3.326.97.8122911600.011املرصف الوطين الاساليم12
BELF0.2900.2900.01.51.82725000.001مرصف ايالف الاساليم13

6863.53065.16801681885اجملموع

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

NAME0.4600.51010.917.58.72217390.512الامني للتأ مني1
NGIR0.5800.6308.628.617.82312601.429اخلليج للتامني2

46.026.5451260اجملموع

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

SKTA5.4705.300-3.166.9380.035253006.689مدينة العاب الكرخ1
SMRI1.9101.900-0.554.7104.084364800.285املعمورة  العقارية2
SNUC0.3400.3502.93.91.447230.189النخبة للمقاوالت العامة3
SBPT17.40017.5000.60.59.421175000.053بغداد العراق للنقل العام4

2018/3/8   -   2018/3/4حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



126.1494.946154703اجملموع

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

IMOS6.2506.000-4.00.42.7360000.044اخلياطة احلديثة1
IITC8.0508.1000.64.838.71740500.961السجاد واملفروشات2
IBPM1.2001.45020.80.20.31215660.022بغداد لصناعة مواد التغليف3
IBSD3.9403.9901.3132.4520.71927075590.075بغداد للمرشوابت الغازية4
IIDP1.3501.3802.2303.2428.5259238051.758المتورالعراقية5
IHLI0.3800.53039.5340.9147.78865592.755الهالل الصناعية6
INCP0.7300.91024.7963.7824.0409138206.346الكميياوية والبالستيكية7
IKLV1.4501.67015.2326.3527.838999205.493الكندي النتاج اللقاحات8
IIEW1.0201.22019.65.26.01418300.346العراقية لالعامل الهندس ية9

IMIB2.1202.50017.956.9131.7185125001.138الصناعات املعدنية وادلراجات10
IRMC9.7509.740-0.10.10.83155160.005انتاج الالبسة اجلاهزة11

2134.12628.81571803124اجملموع

HPAL13.75014.2503.61.724.011636980.038فندق فلسطني1
HISH13.00013.3002.32.431.118465500.068فنادق عش تار2
HBAG8.5009.0005.91.815.616345960.046فندق بغداد3
HNTI7.8908.6009.010.692.7170537760.170الاستامثرات الس ياحية4
HKAR1.0001.0202.013.113.12351000.262فنادق كربالء5
HMAN14.00014.7005.00.710.413429680.025فنادق املنصور6

30.3187.0251182990اجملموع

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

AMAP0.3200.3200.01.30.4213120.032احلديثة لالنتاج احليواين1
AAHP1.1801.160-1.70.00.136670.009الاهلية لالنتاج الزراعي2
AMEF8.0508.0600.10.00.2824180.006اسامك الرشق الاوسط3
AIPM5.5005.5500.97.341.070277500.146انتاج وتسويق اللحوم4
AIRP7.2507.2500.00.00.0126100.001العراقية للمنتجات الزراعية5

سعر الاغالق 

(دينار)السابق
رمز الرشكهت امس الرشكه

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

نس به التغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود



8.741.68432147اجملموع

TASC8.8008.9001.112.3108.28527590000.00398اس يا س يل1

12.3108.2852759000.0اجملموع

9221.06552.031775515109

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
عدد العقود

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)

المجموع الكلي

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

644.5320.6138ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

16.4-0.216.6تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

423الشركات المتداوله

BNOR0.1900.21010.5306.762.855630000.102مرصف شامل1

BROI0.6500.6500.0196.2127.7311625000.078مرصف االئامتن العرايق2

TZNI3.3003.250-1.50.51.51359467940.000اخلامت لالتصاالت3

NDSA0.9800.970-1.08.07.8534040.228دار السالم للتامني4

VMES1.0001.0000.00.60.6110000.058بني الهنرين لالستامثرات5

HASH7.8008.2405.60.00.2130980.005فندق اشور6

SAEI0.5501.00081.819.415.92069600.279الامني  العقارية7

BASH0.3000.3103.313.24.211775000.005مرصف اشور8

BQAB1.0001.0000.0100.0100.012500000.0400مرصف القابض الاساليم9

644.5320.6138

 من للفترة (الثاني السوق ) الماليه لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

2018/3/8  ولغاية 2018/3/4

عدد العقودرمز الرشكهت

اجملموع اللكي

ن معدل ادلدورا

(%)

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم 

املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)

الاغالق السابق

(دينار)

الاغالق 

احلايل

(دينار)

امس الرشكه
القمية السوقية

(مليون دينار)



ء) ء)(بيع)(رشا ء)(بيع)(رشا ء)(بيع)(رشا ء)(بيع)(رشا ء)(بيع)(رشا (بيع)(رشا

96.9423.06863.51.4126.1668.18123.553065.12.24.0326726803.810.6املرصيف

____45.0________26.5________46.0____التامني
______________________________الاستامثر

4.00.2126.13.1730.187.60.4494.91.50.0952461.01.10.4خدمات

90.420.62134.14.2370.96352.4952.82628.813.42.011081315716.90.8الصناعي

____251.0________187.0________30.3____الفنادق

1.2__184__2.83__1.241.6__2.31__0.28.7__الزراعي

__85.028.2__24__108.248.8__52.8__12.349.157__6.1االتصاالت

197.4444.09221.0481.1178.06552.0163883177اجملموع

__

__

في حالة وجود اختالف بين هذه النشرة والنشرة التي يصدرها السوق قد تكون بسبب قيام السوق بتعديل بعض العقود على بعض جلسات االسبوع 

مقسمه حسب القطاعات  (بيع- رشاء  )حركه التداول لغري العراقيني 
عدد الاسهم املتداوهل لغري العراقني

(مليون سهم)
 (%)النس به اىل اللكي 

جحم التداوللغري العراقني

(مليون دينار)
عدد العقود لغري العراقني (%)النس به اىل اللكي   (%)النس به اىل اللكي  

جحم التداول اللكي

(مليون دينار)

عدد العقود اللكي
القطاع

سهم اللكي عدد الا

(مليون سهم)

-100.0
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400.0

 اتصاالت الزراعي صناعي خدمات المصرفي

-55.4 

7.2 

299.7 

-1.2 

52.8 
68.18 

7.6 

352.49 

52.8 

123.55 

0.4 

52.82 

1.2 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات




