
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

631.05628.130.46المؤشر العام

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

7768.37081.93005ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

1513.3420.51092.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

442017الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

646.0307.2413627.26الاحد

1192.91431.2619623.20االثنني

1170.11268.9612628.20الثالاثء

3048.42082.4796631.99الأربعاء

1710.81992.2565631.05امخليس

7,768.37,081.93005اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/2/15  ولغاية 2018/2/11
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



اس ياس يل 

لالتصاالت
TASC7.1209.13028.2

مرصف ايالف 

الاساليم
BELF0.3200.290-9.4

الصناعات املعدنية 

وادلراجات
IMIB0.8401.05025.0انتاج وتسويق اللحومAIPM5.8005.350-7.8

الاستامثرات 

الس ياحية
HNTI7.0007.77011.0مرصف اشورBASH0.3200.300-6.3

BNOI0.5500.530-3.6املرصف الاهيل العرايقBMNS0.8600.9308.1مرصف املنصور

IHLI0.2800.3007.1الهالل الصناعية
BGUC0.3500.340-2.9مرصف اخلليج التجاري

HBAY51.5002350.830.3فندق اببلBBOB0.7001694.723.9مرصف بغداد

مرصف الرشق 

الاوسط
BIME0.3101176.216.6

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.8801668.821.5

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.340908.312.8مرصف بغدادBBOB0.7001166.115.0

IHLI0.300743.610.5الهالل الصناعية
مرصف الرشق 

الاوسط
BIME0.310364.64.7

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.880426.56.0مرصف اخلليج التجاريBGUC0.340308.94.0

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)

(%)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

(%)

 2018/2/15ولغايه  2018/2/11 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

(%)

BCOI0.5100.500-2.0142.770.6381250000.057املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.6800.7002.91694.71166.14381750000.678مرصف بغداد2

BIIB0.4900.480-2.047.322.8201200000.019املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.3100.3100.01176.2364.672775000.470مرصف الرشق الاوسط4
BIBI0.5100.5100.0378.6190.1511275000.151مرصف الاستامثر العرايق5
BNOI0.5500.530-3.6282.0149.5421325000.113املرصف الاهيل العرايق6
BROI0.6700.6700.021.414.3201675000.009مرصف االئامتن العرايق7
BBAY0.2800.2903.662.118.060725000.025مرصف اببل8
BGUC0.3500.340-2.9908.3308.9431020000.303مرصف اخلليج التجاري9

BMFI0.3000.3000.021.16.39757500.008مرصف املوصل10
BNOR0.2100.2204.8188.040.652660000.063مرصف شامل11
BASH0.3200.300-6.3116.034.368750000.046مرصف اشور12
BMNS0.8600.9308.1148.4132.9602325000.059مرصف املنصور13
BUND0.2300.2300.046.210.633690000.015املرصف املتحد14

BELF0.3200.290-9.41.30.43725000.001مرصف ايالف الاساليم15
5234.22530.010091690250اجملموع

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

(%)

NAME0.4400.430-2.33.21.4514660.092الامني للتأ مني1

NGIR0.5800.5901.71.30.8311800.067اخلليج للتامني2
4.52.182646.3اجملموع

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

(%)

SKTA4.4304.4450.39.643.39744450.965مدينة العاب الكرخ1
SMRI1.9001.890-0.568.1128.9111362880.355املعمورة  العقارية2

2018/2/15   -   2018/2/11حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



SBPT16.45017.0003.31.220.233170000.120بغداد العراق للنقل العام3

79.0192.424136288اجملموع

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

(%)

IMOS6.2006.2801.33.219.92762800.319اخلياطة احلديثة1
IITC8.0008.1001.31.411.01840500.272السجاد واملفروشات2
IBSD3.8403.8801.0426.51668.85476880520.241بغداد للمرشوابت الغازية3
IIDP1.0401.0803.898.8105.1125186300.573المتورالعراقية4
IHLI0.2800.3007.1743.6225.910837136.009الهالل الصناعية5
INCP0.5600.5803.6323.6188.013888082.131الكميياوية والبالستيكية6
IKLV1.0501.030-1.916.917.41261180.285الكندي النتاج اللقاحات7
IIEW0.7600.7903.91.00.8111850.067العراقية لالعامل الهندس ية8
IMIB0.8401.05025.011.913.52652500.239الصناعات املعدنية وادلراجات9

IRMC10.0009.900-1.00.10.62157710.004انتاج الالبسة اجلاهزة10

1627.02251.11004757856.9

HPAL13.75013.600-1.10.11.99607920.003فندق فلسطني1
HISH12.70012.500-1.61.619.716437500.045فنادق عش تار2
HBAY52.00051.500-1.045.42350.81391030002.271فندق اببل3
HBAG8.5008.380-1.42.218.523322130.057فندق بغداد4
HNTI7.0007.77011.011.784.0116485860.188الاستامثرات الس ياحية5
HTVM5.8506.0102.70.21.2214420.083املدينة س ياحية يف سد املوصل6
HKAR1.0201.000-2.028.328.43450000.565فنادق كربالء7
HMAN11.85011.9801.15.159.774350180.174فنادق املنصور8
HSAD14.95014.940-0.070.010.11185110.0004فندق السدير9

94.62564.3414348311.1اجملموع

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

(%)

AMAP0.3200.3200.08.02.6813120.195احلديثة لالنتاج احليواين1
AMEF8.1008.1000.00.010.1424300.004اسامك الرشق الاوسط2

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

نس به التغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

سعر الاغالق 

(دينار)السابق
رمز الرشكهت امس الرشكه



AIPM5.8005.350-7.823.9139.2196267500.478انتاج وتسويق اللحوم3
AIRP7.7607.8000.50.21.6128080.056العراقية للمنتجات الزراعية4

32.1143.420933,300.4اجملموع

TASC7.1209.13028.210.484.912028303000.003اس يا س يل1

10.484.91202830300.0اجملموع

7081.97768.330055698953 المجموع الكلي

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
عدد العقود

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)

القمية السوقية

(مليون دينار)



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

10.0119.5204ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

____________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

102الشركات المتداوله

SMOF24.00028.00016.74.4116.7194112001.0952املوصل ملدن الالعاب1

VBAT0.7200.7200.00.030.0217200.003الباتك لالستامثرات املالية2

SAEI0.5000.5000.05.52.8934800.0796الامني  العقارية3

10.0119.5204 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)

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

2018/2/15  ولغاية 2018/2/11 من

عدد العقودرمز الرشكهت



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

998.3446.75234.219.18.5654.86289.742530.025.911.45215119100921.311.8املرصيف

__812.5__1__2.11.6__0.04__4.51.3__0.1التامني
______________________________الاستامثر

____241________192.4________79.0____خدمات

199.133.61627.012.22.1781.65130.82251.134.75.8124036100423.93.6الصناعي

__4141.9__8__2564.31.4__36.7__94.60.7__0.7الفنادق

____209________143.4________32.1____الزراعي

__12045.0__54__84.947.1__40.0__10.448.8__5.1االتصاالت

1,203.3480.27081.91513.3420.57768.35181553005اجملموع

__

__

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

100.0
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300.0
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500.0

600.0
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800.0

 اتصاالت الفنادق صناعي التامين المصرفي

365.1 

0.04 

650.9 

36.7 40.0 

654.86 

0.04 

781.65 

36.7 40.0 

289.74 

130.80 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


