
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

567.52565.080.43المؤشر العام

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

10821.27486.91871ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

8453.47967.8485.6التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

421216الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

836.11194.4414561.98الاحد

613.7684.6353560.38االثنني

8063.13704.8389564.26الثالاثء

875.91291.4413566.37الأربعاء

432.5611.8302567.52امخليس

10,821.27,486.91871اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/1/25  ولغاية 2018/1/21
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



العراكية لالعامل 

الهندس ية
IIEW0.7200.7605.6

الكندي النتاج 

الللاحات البيطرية
IKLV1.2101.060-12.4

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.6602.8005.3

العراكية النتاج 

وتسويق اللحوم
AIPM6.0005.540-7.7

املعمورة لالستامثرات 

العلارية
SMRI1.8501.9203.8

العراكية لتصنيع 

وتسويق المتور
IIDP1.0400.990-4.8

مرصف ايالف 

الاساليم
BELF0.3000.3103.3

املرصف املتحد 

لالستامثر
BUND0.2300.220-4.3

مرصف املنصور 

لالستامثر
BMNS0.7400.7602.7الهالل الصناعيةIHLI0.2800.270-3.6

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.8002080.527.8

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.8005422.750.1

املعمورة لالستامثرات 

العلارية
SMRI1.9201496.520.0

املعمورة لالستامثرات 

العلارية
SMRI1.9202714.625.1

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.3201286.017.2مرصف بغدادBBOB0.600550.65.1

BBOB0.600917.712.3مرصف بغداد
مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.320404.43.7

العراكية لتصنيع 

وتسويق المتور
IIDP0.990311.64.2

العراكية لتصنيع 

وتسويق المتور
IIDP0.990313.02.9

(%)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)

 2018/1/25ولغايه  2018/1/21 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

(مويون سهم)

جحم امتداول

(مويون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مويون دينار)

معدل ادلوران

(%)

BCOI0.4500.4500.0117.652.4471125000.047املرصف امتجاري امعرايق1

BBOB0.6100.600-1.6917.7550.61721500000.367مرصف بغداد2

BIIB0.4700.4700.05.22.491175000.002املرصف امعرايق الاساليم3

BIME0.3200.3200.01286.0404.4167800000.514مرصف امرشق الاوسط مالستامثر4
BIBI0.4300.4402.3150.666.0531100000.060مرصف الاستامثر امعرايق5
BNOI0.4500.4602.28.63.9101150000.003املرصف الاهيل امعرايق6
BROI0.6600.650-1.526.317.1231625000.011مرصف الأئامتن امعرايق7
BSUC0.9000.9000.02.52.312250000.001مرصف سومر امتجاري8
BBAY0.2800.2800.028.68.08700000.011مرصف اببل9

BGUC0.3400.330-2.9247.383.360990000.082مرصف اخلويج امتجاري10
BMFI0.3200.310-3.127.08.4177812000.001مرصف املوصل11
BMNS0.7400.7602.789.568.0361900000.036مرصف املنصور مالستامثر12

BUND0.2300.220-4.357.612.724660000.019املرصف املتحد مالستامثر13

BELF0.3000.3103.30.10.021775000.00002مرصف ايالف الاساليم14

BNAI1.2001.2000.00.030.03130120000.000001املرصف اموطين الاساليم15
2964.41279.56295368200اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مويون سهم)

جحم امتداول

(مويون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مويون دينار)

معدل ادلوران

(%)

NAME0.4700.4700.01.10.5216030.031الامني نوتأأمني1

NGIR0.5700.5700.07.94.5611400.393اخلويج نوتأأمني واعادة امتأأمني2
8.95.082742.7اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مويون سهم)

جحم امتداول

(مويون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مويون دينار)

معدل ادلوران

(%)

SKTA4.5104.410-2.24.419.53744100.436مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1
SMRI1.8501.9203.81496.52714.6210437386.569املعمورة مالستامثرات امعلارية2

2018/1/25   -   2018/1/21حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



SNUC0.3500.3500.00.50.227230.024امنخبة نوملاوالت امعامة3
SBPT16.60016.7500.90.34.328167500.025بغداد امعراق نونلل امعام4

1501.62738.627743738اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مويون سهم)

جحم امتداول

(مويون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مويون دينار)

معدل ادلوران

(%)

IMOS5.7005.7000.010.157.75057001.009اخلياطة احلديثة1
IITC8.1208.000-1.52.016.52440000.409امعراكية نوسجاد واملفروشات2
IBPM1.3801.3800.00.020.03114900.002بغداد مصناعة مواد امتغويف3
IBSD2.6602.8005.32080.55422.71744965321.173بغداد نومرشوابت امغازية4
IIDP1.0400.990-4.8311.6313.0174170781.806امعراكية متصنيع وتسويق اهمتور5
IHLI0.2800.270-3.6161.543.62933411.305امهالل امصناعية6
INCP0.5900.570-3.4201.8116.67386571.329امصناعات امكميياوية وامبالستيكية7
IKLV1.2101.060-12.4172.5185.321462962.903امكندي النتاج انولاحات امبيطرية8
IIEW0.7200.7605.60.90.7111400.058امعراكية مالعامل امهندس ية9

IMIB0.7100.700-1.40.30.2135000.006امصناعات املعدنية وادلراجات10

2941.36156.4741547735

HPAL12.75012.600-1.25.265.67563220.115فندق فوسطني1
HISH12.00012.0500.40.89.712421750.023فنادق عش تار2
HBAY38.00038.0000.06.2233.39760000.308فندق اببل3
HBAG8.3008.150-1.80.65.27313290.017فندق بغداد4
HNTI6.5006.430-1.10.63.89402070.009اموطنية مالستامثرات امس ياحية5
HMAN11.47011.5000.31.920.839336150.063فندق املنصور6
HSAD14.50014.5000.00.10.91179660.005فندق امسدير7

15.3339.484297612.4اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مويون سهم)

جحم امتداول

(مويون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مويون دينار)

معدل ادلوران

(%)

AMEF8.0508.0500.00.0010.01124150.0003امرشق الاوسط النتاج الاسامك1
AIPM6.0005.540-7.77.439.377277000.147امعراكية النتاج وتسويق انوحوم2

7.439.37830,115.0اجملموع

سعر الاغالق 

(دينار)امسابق
رمز امرشكهت امس امرشكه

املمية امسوكية

(مويون دينار)

معدل ادلوران

(%)

نس به امتغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مويون سهم)

جحم امتداول

(مويون دينار)
عدد امعلود



TASC5.5005.6001.847.8262.24817360000.015اس يا س يل1

TZNI3.1503.2001.60.30.8658553060.00001اخلامت2

48.0263.0547591305.6اجملموع

7486.910821.2187113881448

املمية امسوكية

(مويون دينار)

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
عدد امعلود

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مويون سهم)

جحم امتداول

(مويون دينار)

المجموع الكلي

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

144.597.720ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

____________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

021الشركات المتداوله

SMOF21.69020.000-7.80.12.61080000.0319املوصل ملدن الالعاب1

HASH7.5006.900-8.00.21.4325940.053فندق اشور2

MTAH0.6500.6500.0144.293.77292500.3204احلرير للتحويل املايل3

144.597.720

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

2018/1/25  ولغاية 2018/1/21 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

464.2537.92964.415.66018.15217.44247.841279.517.019.37727562911.411.9املرصيف

__8.012.5__1.0__5.00.6__0.03__8.90.663__0.1التامني
______________________________الاستامثر

1413.01357.01501.694.09890.372560.12738.693.50.00109.037.027739.413.4خدمات

2028.71958.72941.368.97366.605284.912447.96156.485.839.769233.074112.44.5الصناعي

4.00.515.326.1173.02150.05093.2339.444.21500.596.01.0847.11.2الفنادق

0.0__78__44.60__17.539.3______7.4____الزراعي

43.929.548.091.43561.31240.9161.4263.091.661.3631.01.05457.41.9االتصاالت

3,953.93,883.67486.98453.47,967.810821.23111471871اجملموع

__

__

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)

-6000.0
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0.0
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6000.0

 30.4- اتصاالت الزراعي الفنادق صناعي خدمات التامين المصرفي

0.03 

2560.1 
2837.0 

-4943.2 

-17.5 

79.5 
217.44 

0.03 

2560.1 

5284.91 

150.0 240.9 247.84 

2447.87 

5093.2 

17.5 161.4 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات




