
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

564.80559.061.03المؤشر العام

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

11338.524407.92164ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

1235.7539.4696.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

461618الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

1048.32069.7592570.98الاحد

3873.810218.2525579.46االثنني

828.51415.7386573.28الثالاثء

5035.29903.0370568.43الأربعاء

552.7801.3291564.80امخليس

11,338.524,407.92164اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/11/23  ولغاية 2017/11/19
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



HKAR1.2001.050-12.5فنادق كربالءBKUI1.0001.15015.0مرصف كوردس تان

الوطنية لالستامثرات 

الس ياحية
HNTI6.5006.7503.8

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.4500.420-6.7

IIDP1.0600.990-6.6العراكية  للمتورTASC5.2505.4503.8اس يا س يل

الصناعات املعدنية 

وادلراجات
IMIB0.6000.6203.3اخلياطة احلديثةIMOS5.3505.000-6.5

IBPM1.5001.410-6.0بغداد  ملواد التغليفHBAG8.3508.6003.0فندق بغداد

مرصف املوصل
BMFI0.350

مرصف املوصل17488.671.7
BMFI0.350

6036.353.2

مرصف الرشق 

BIME0.370الاوسط لالستامثر
مرصف جهيان1886.97.7

BCIH2.750
1443.812.7

مرصف بغداد
BBOB0.620

مرصف بغداد1742.27.1
BBOB0.620

1101.29.7

مرصف اخلليج 

BGUC0.360التجاري
1075.44.4

مرصف الرشق 

BIME0.370الاوسط لالستامثر
716.16.3

مرصف جهيان
BCIH2.750

مرصف اخلليج التجاري525.02.2
BGUC0.360

407.13.6

(%)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)

 2017/11/23ولغايه  2017/11/19 حركه تداول الاسهم يف سوق العراق لالوراق املاليه للفرتة من 



`

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

BCOI0.5100.490-3.9408.1210.71421225000.163املرصف امتجاري امعرايق1

BBOB0.6300.620-1.61742.21101.22961550000.697مرصف بغداد2

BIIB0.4700.4802.118.49.0151200000.007املرصف امعرايق الاساليم3

BIME0.3700.3700.01886.9716.1292925000.755مرصف امرشق الاوسط مالستامثر4
BIBI0.4500.420-6.7284.0116.81051050000.114مرصف الاستامثر امعرايق5
BNOI0.4700.4700.021.010.0171175000.008املرصف الاهيل6
BROI0.6900.680-1.443.530.1501700000.017مرصف الأئامتن امعرايق7
BSUC0.9000.9000.0126.6113.9132250000.051مرصف سومر امتجاري8
BBAY0.3000.3000.0238.771.971750000.095مرصف اببل9

BGUC0.3700.360-2.71075.4407.12091080000.358مرصف اخلليج امتجاري10
BMFI0.3400.3502.917488.66036.372883756.926مرصف املوصل11
BKUI1.0001.15015.013.615.4454600000.003مرصف كوردس تان12
BASH0.3200.310-3.157.418.167775000.023مرصف اشور ادلويل13

BMNS0.7700.7801.361.947.7331950000.025مرصف املنصور14

BUND0.2500.240-4.046.411.528720000.015املرصف املتحد15

BLAD0.3600.3600.00.40.12900000.000مرصف امبالد الاساليم16

BCIH2.7502.7500.0525.01443.817012500.206مرصف جهيان17
24038.110359.814582974625اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

NAME0.5000.5000.010.75.41817050.314الامني نلتأأمني1
NGIR0.5600.550-1.89.55.21911000.474اخلليج نلتأأمني واعادة امتأأمني2

20.210.6371100اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

2017/11/23   -   2017/11/19حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



SKTA4.6004.490-2.43.515.53344900.346مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1
SMRI1.9401.890-2.630.858.678362880.160املعمورة مالستامثرات امعلارية2
SNUC0.3600.3702.84.31.597640.206امنخبة نلملاوالت امعامة3
SBPT13.40013.5000.716.1216.914135001.607بغداد امعراق نلنلل امعام4

54.5292.613450552اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

IMOS5.3505.000-6.54.020.73050000.401اخلياطة احلديثة1
IITC8.1008.3403.01.915.54341700.378امعراكية نلسجاد واملفروشات2
IBPM1.5001.410-6.00.30.5215230.028بغداد  ملواد امتغليف3
IBSD2.6002.550-1.950.3130.1664521990.028بغداد نلمرشوابت امغازية4
IIDP1.0600.990-6.691.692.990170780.531امعراكية  نلمتور5
IHLI0.2900.2900.058.317.32835890.471امهالل امصناعية6
INCP0.5800.5901.74.82.8789600.031امصناعات امكميياوية وامبالستيكية7
IIEW0.6900.7001.40.60.4310500.037امعراكية مالعامل امهندس ية8
IMIB0.6000.6203.38.25.11231000.165امصناعات املعدنية وادلراجات9

IRMC10.99010.500-4.50.33.118167270.0188انتاج الامبسة اجلاهزة10

220.2288.2299513395

HPAL13.50013.5000.00.56.84603450.011فندق فلسطني1
HISH12.60012.9002.40.810.29451500.023فنادق عش تار2
HBAG8.3508.6003.01.19.08330580.028فندق بغداد3
HNTI6.5006.7503.819.8130.032422080.316اموطنية مالستامثرات امس ياحية4
HKAR1.2001.050-12.51.01.0552500.021فنادق كربالء5
HMAN12.00012.0000.01.922.327350760.064فندق املنصور6
HSAD15.00014.500-3.30.12.02179660.011فندق امسدير7

25.1181.387160742اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

AAHP1.2301.2300.00.50.617070.087الاهلية مالنتاج امزراعي1

سعر الاغالق 

(دينار)امسابق
رمز امرشكهت امس امرشكه

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

نس به امتغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود



AMAP0.3300.3300.012.04.02013530.293احلديثة مالنتاج احليواين2
AIPM3.2003.2501.61.13.59162500.022امعراكية النتاج وتسويق انلحوم3
AIRP7.5007.6001.30.040.3227360.011امعراكية نلمنتجات امزراعية4

13.68.43218311اجملموع

TASC5.2505.4503.836.0197.311516895000.01162اس يا س يل1

TZNI3.3003.250-1.50.10.3259467940.002اخلامت2

36.1197.61177636293.8اجملموع

24407.911338.5216411355019

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
عدد امعلود

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)

المجموع الكلي

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

4714.54714.514ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ـــــــــــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

003الشركات المتداوله

BINI1.0001.0000.02.02.012500000.001مرصف نور العراق

MTNO1.0001.0000.0112.5112.510450000.250النبالء للتحويل املايل1

BQAB1.0001.0000.04600.04600.032500001.8400مرصف القابض الاساليم3

4714.54714.514

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

2017/11/23  ولغاية 2017/11/19 من

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

2262.11164.024038.19.4114.841033.04504.5810359.810.04.87313136145821.59.3املرصيف

____37________10.6________20.2____التامني
______________________________الاستامثر

____134________292.6________54.5____خدمات

32.411.8220.214.6935.3483.8234.8288.229.112.0827192999.06.4الصناعي

____87________181.3________25.1____الفنادق

____32________8.4________13.6____الزراعي

21.70.0236.160.0930.06118.80.1197.660.10.0354111746.20.9االتصاالت

2,316.21,175.824407.91235.7539.411338.53941562164اجملموع

__

__

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)

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

 اتصاالت صناعي المصرفي

528.5 

49.0 
118.7 

1033.04 

83.82 

118.8 

504.58 

34.81 0.1 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


