
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.48-502.38504.78المؤشر العام

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

1127.91648.7980ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

147.198.448.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

34139الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

197.4336.9232502.22الاحد

161.4241.1178502.25االثنني

220.7428.8232503.66الأربعاء

548.3641.9338502.38امخليس

1,127.91,648.7980اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/11/22  ولغاية 2018/11/18
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حركة مؤشر السوق

(مليون)الحجم  (مليون)االسهم  الرقم القياسي



املرصف الاهيل 

العرايق
BNOI0.2900.40037.9فندق السديرHSAD12.00011.200-6.7

IIDP1.1001.040-5.5المتورالعراقيةIRMC9.00010.87020.8انتاج الالبسة اجلاهزة

املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.3500.3808.6مرصف كوردس تانBKUI1.1501.100-4.3

HBAY47.60046.000-3.4فندق اببلTASC7.9808.3204.3اس يا س يل

IMOS3.5503.7004.2اخلياطة احلديثة
مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.3000.290-3.3

املرصف الاهيل 

العرايق
BNOI0.400342.120.8

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.570225.520.0

مرصف بغداد
BBOB0.300

259.315.7
العراقية لتصنيع 

IIDPوتسويق المتور
1.040223.519.8

العراقية لتصنيع 

وتسويق المتور
IIDP1.040216.813.1املرصف الاهيل العرايقBNOI0.400117.310.4

مرصف اخلليج 

BGUC0.180التجاري
155.09.4

مرصف املنصور 

BMNSلالستامثر
0.65081.77.2

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.290143.58.7مرصف بغدادBBOB0.30077.86.9

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

(%)

2018/11/22ولغايه 2018/11/18حركه 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

(%)

BCOI0.4200.4200.015.56.571050000.006املرصف التجاري العرايق1
BBOB0.3100.300-3.2259.377.848750000.104مرصف بغداد2

BIIB0.3500.3808.67.12.619950000.003املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.1400.1400.096.713.537350000.039مرصف الرشق الاوسط لالستامثر4

BIBI0.3000.290-3.3143.541.671725000.057مرصف الاستامثر العرايق5
BNOI0.2900.40037.9342.1117.31451000000.137املرصف الاهيل العرايق6
BGUC0.1800.1800.0155.027.917450000.062مرصف اخلليج التجاري7
BMFI0.1600.1600.046.87.520404000.019مرصف املوصل8
BKUI1.1501.100-4.31.01.124400000.000مرصف كوردس تان9

BASH0.2300.2300.03.50.811575000.001مرصف اشور ادلويل10
BMNS0.6400.6501.6126.281.7541625000.050مرصف املنصور لالستامثر11
BNAI1.1001.1000.00.030.0312761000.00001املرصف الوطين الاساليم12

1196.8378.44321504000.0اجملموع

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

(%)

SKTA4.1004.1000.00.31.3441000.031مدينة العاب الكرخ1
SMRI1.7801.8001.114.826.430410040.065املعمورة لالستامثرات العقارية2
SBPT14.75014.600-1.04.972.621146000.493بغداد لنقل الراكب3

20.0100.35545104اجملموع

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

(%)

IMAP0.6200.6200.01.50.9540110.023املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS3.5503.7004.20.10.4137000.010اخلياطة احلديثة2
IITC7.2507.2500.02.517.82736250.490العراقية للسجاد واملفروشات3
IBSD3.5603.5700.364.1225.51836330790.036بغداد للمرشوابت الغازية4
IIDP1.1001.040-5.5216.8223.532179401.257المتورالعراقية5
INCP0.6400.630-1.699.562.65195680.655الصناعات الكميياوية6
IKLV1.1401.1702.635.140.97169500.590الكندي النتاج اللقاحات7

2018/11/22   -   2018/11/18حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



IIEW0.7800.7800.02.31.8511700.150العراقية لالعامل الهندس ية8
IRMC9.00010.87020.81.919.343173160.119انتاج الالبسة اجلاهزة9

423.6592.7418697358.7اجملموع

HPAL10.30010.5001.90.10.51469350.001فندق فلسطني1
HBAY47.60046.000-3.40.13.16920000.003فندق اببل2
HNTI6.7006.9003.00.53.16431460.007الوطنية لالستامثرات الس ياحية3
HKAR1.0101.000-1.00.70.7275000.009فنادق كربالء4
HMAN11.25011.5002.20.00.12336260.0002فندق املنصور5
HSAD12.00011.200-6.70.66.412138770.046فندق السدير6

1.813.929237083.5اجملموع

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

(%)

AMEF9.7509.7500.00.00.3229250.011اسامك الرشق الاوسط1
AIPM4.2904.4203.02.711.823221000.054انتاج وتسويق اللحوم2
AIRP8.1908.1900.00.10.8129480.028املنتجات الزراعية3

2.812.92625,025.0اجملموع

TASC7.9808.3204.33.629.72025792000.00115اس يا س يل1

3.629.7202579200.0اجملموع

1648.71127.99805087771 المجموع الكلي

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

عدد العقود

نس به التغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)

القمية السوقية

(مليون دينار)

سعر الاغالق 

(دينار)السابق
رمز الرشكهت امس الرشكه



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم التداول

مليون )

(دينار

العقود

14.710.024ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.03-00.03تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

020الشركات المتداوله

BROI0.4200.400-4.89.63.9151000000.004مرصف االئامتن العرايق1

TZNI2.8602.8600.00.010.03152331790.000001اخلامت لالتصاالت2

MTAH1.0001.0000.05.005.004450000.011احلرير للتحويل املايل3

SOMF12.85012.450-3.10.091.12449800.02املوصل ملدن الالعاب4

14.710.024 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)

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

2018/11/22  ولغاية 2018/11/18

عدد العقودرمز الرشكهت



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

4.074.91196.80.36.31.343.4378.40.311.53224320.75.1املرصيف

____55.0________100.3________20.0____التامني

________25________25.0________14.0خدمات

34.310.3423.68.12.4120.836.5592.720.46.26719418.016.04.5الصناعي

____29________13.9________1.8____الفنادق

____26.0________12.9________2.8____الزراعي

55.0__1120__62.6__18.629.7__63.2__2.33.6__االتصاالت

52.387.51648.7147.198.41127.99552980اجملموع

__

__

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

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)

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

المصرفي خدمات صناعي اتصاالت

-42.1

25.01

84.3

-18.56

1.3

25.0

120.8

43.4 36.5

18.6

حجم التداول لغير العراقيين

(شراء)غير العراقيين (بيع)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


