
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

638.77635.940.45المؤشر العام

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

4838.47351.41919ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

528.682.1446.4التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

38159الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

1825.62893.3682639.56الاحد

1463.61894.6736639.26االثنني

1549.22563.6501638.77الثالاثء

4,838.47,351.41919اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/3/20  ولغاية 2018/3/18
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



HPAL15.45014.000-9.4فندق فلسطنيHBAY54.00058.0007.4فندق اببل

INCP0.9900.910-8.1الكميياوية والبالستيكيةBUND0.2000.2105.0املرصف املتحد

HTVM6.5006.100-6.2سد املوصل الس ياحيةAIPM5.6405.9004.6انتاج وتسويق اللحوم

املرصف التجاري 

العرايق
BCOI0.4400.4604.5فنادق املنصورHMAN15.25014.500-4.9

مرصف الرشق 

الاوسط
BIME0.2700.2803.7الاستامثرات الس ياحيةHNTI8.7508.490-3.0

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.4702860.238.9

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.4701344.327.8

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.3202188.929.8مرصف اخلليج التجاريBGUC0.320686.414.2

IHLI0.620569.111.8الهالل الصناعيةIHLI0.620887.112.1الهالل الصناعية

BBOB0.650323.04.4مرصف بغداد
بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD4.190546.011.3

الصناعات الكميياوية 

والبالستيكية
INCP0.910301.54.1

الصناعات الكميياوية 

والبالستيكية
INCP0.910296.06.1

(%)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)

 2018/3/20ولغايه  2018/3/18 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

(%)

BCOI0.4400.4604.5115.252.9421150000.046املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.6500.6500.0323.0211.1981625000.129مرصف بغداد2

BIIB0.4600.4600.016.67.461150000.007املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.2700.2803.753.614.515700000.021مرصف الرشق الاوسط4
BIBI0.4700.4700.02860.21344.3141175001.144مرصف الاستامثر العرايق5
BSUC0.9000.9000.0113.0101.7122250000.045مرصف سومر التجاري6
BBAY0.2700.2700.026.07.010675000.010مرصف اببل7
BGUC0.3100.3203.22188.9686.430800000.876مرصف اخلليج التجاري8
BMFI0.2900.2900.00.50.11732250.000مرصف املوصل9

BMNS0.9000.890-1.178.770.3392225000.031مرصف املنصور10
BUND0.2000.2105.08.81.87525000.004املرصف املتحد11
BELF0.2900.2900.02.00.63725000.001مرصف ايالف الاساليم12
BCIH2.7502.7500.00.82.227012500.0003مرصف جهيان الاساليم13

5787.42500.42792074475.0اجملموع

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

(%)

SKTA5.0004.900-2.09.044.07849000.898مدينة العاب الكرخ1
SMRI1.9201.9401.020.639.934372480.107املعمورة  العقارية2
SBPT17.10017.1000.00.00.32171000.002بغداد العراق للنقل العام3

29.684.211454348اجملموع

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

(%)

IMOS5.7505.7500.02.313.11157500.228اخلياطة احلديثة1
IITC8.1508.1500.00.11.1440750.028السجاد واملفروشات2
IBPM1.4501.5003.40.10.1216200.009بغداد لصناعة مواد التغليف3
IBSD4.1904.1900.0130.3546.01927430250.073بغداد للمرشوابت الغازية4

2018/3/20   -   2018/3/18حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



IIDP1.4101.4502.887.7128.1119250130.508المتورالعراقية5
IHLI0.6000.6203.3887.1569.148376737.168الهالل الصناعية6
INCP0.9900.910-8.1301.5296.0304138201.985الكميياوية والبالستيكية7
IKLV1.9501.9902.169.1140.2115118211.164الكندي النتاج اللقاحات8
IMIB2.7002.7501.910.430.645137500.208الصناعات املعدنية وادلراجات9

IRMC9.2509.000-2.70.76.111143370.043انتاج الالبسة اجلاهزة10

1489.21730.61286840883

HPAL15.45014.000-9.43.143.522625800.069فندق فلسطني1
HISH13.25013.000-1.91.621.025455000.046فنادق عش تار2
HBAY54.00058.0007.41.164.4121160000.056فندق اببل3
HBAG8.6508.7000.60.21.55334430.004فندق بغداد4
HNTI8.7508.490-3.04.437.144530880.070الاستامثرات الس ياحية5
HTVM6.5006.100-6.20.53.2414640.221سد املوصل الس ياحية6
HMAN15.25014.500-4.91.827.215423840.063فنادق املنصور7
HSAD15.50015.6000.616.6257.025193281.338فندق  السدير8

29.3455.0152373786.7اجملموع

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

(%)

AMAP0.3200.3200.06.82.2513120.165احلديثة لالنتاج احليواين1
AIPM5.6405.9004.65.432.053295000.107انتاج وتسويق اللحوم2
AIRP7.3007.5002.70.85.8527000.214العراقية للمنتجات الزراعية3

12.940.06330812اجملموع

TASC9.1009.1000.03.128.22528210000.00100اس يا س يل1

3.128.2252821000.0اجملموع

7351.44838.419196195305

القمية السوقية

(مليون دينار)

سعر الاغالق 

(دينار)السابق
رمز الرشكهت امس الرشكه

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)

المجموع الكلي

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

21206.34046.548ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.60.10.5تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

124الشركات المتداوله

BNOR0.1900.1900.021186.54025.413570007.062مرصف شامل1

BROI0.6300.6300.02.01.321575000.001مرصف االئامتن العرايق2

VMES1.0000.900-10.00.60.519000.058بني الهنرين لالستامثرات3

HASH7.7908.4007.80.00.3231580.011فندق اشور4

BRTB1.0001.0000.00.010.0132500000.000002مرصف الاقلمي التجاري5

BASH0.2900.2900.016.34.74725000.007مرصف اشور6

SMOF16.00015.000-6.30.914.22360000.230املوصل ملدن الالعاب7

21206.34046.548

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

2018/3/20  ولغاية 2018/3/18

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

278.80.55787.44.8170.01190.690.142500.47.60.0168227924.40.7املرصيف

______________________________التامني
______________________________الاستامثر

__11414.0__16__84.220.1__16.9__29.629.490__8.7خدمات

72.417.41489.24.8601.17302.6872.81730.617.54.211012712867.92.1الصناعي

____152________455.0________29.3____الفنادق

____63________40.0________12.9____الزراعي

2.01.03.164.83032.4118.39.228.264.832.421592560.036.0االتصاالت

361.918.97351.4528.682.14838.4200381919اجملموع

__

__

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

50.0
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350.0

 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي

190.6 

16.9 

229.8 

9.2 

190.69 

16.9 

302.68 

18.3 
0.14 

72.84 

9.2 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


