
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

559.06555.600.62المؤشر العام

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

5610.37127.82922ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

1726.6677.61049.0التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

45277الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

1994.7549.1257556.30الاحد

589.0898.1443551.24االثنني

1075.71732.4712558.78الثالاثء

1053.82159.9819564.16الأربعاء

897.11788.3691559.06امخليس

5,610.37,127.82922اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/11/16  ولغاية 2017/11/12
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



املرصف امتجاري 

امعرايق
BCOI0.4000.51027.5مرصف كوردس تانBKUI1.2201.000-18.0

HMAN12.40012.000-3.2فندق املنصورBASH0.2800.32014.3مرصف اشور ادلويل

HPAL13.95013.500-3.2فندق فلسطنيBUND0.2200.25013.6املرصف املتحد

مرصف اخلليج 

امتجاري
BGUC0.3300.37012.1انتاج الامبسة اجلاهزةIRMC11.25010.990-2.3

امصناعات امكميياوية 

وامبالستيكية
INCP0.5200.58011.5

امصناعات املعدنية 

وادلراجات
IMIB0.6100.600-1.6

مرصف بغداد
BBOB0.630

اس يا س يل2097.229.4
TASC5.250

1649.629.4

مرصف امرشق 

BIME0.370الاوسط مالستامثر
مرصف بغداد1575.922.1

BBOB0.630
1303.223.2

مرصف اخلليج 

BGUC0.370امتجاري
1072.115.0

مرصف امرشق 

BIME0.370الاوسط مالستامثر
566.410.1

املرصف امتجاري 

BCOI0.510امعرايق
مرصف اخلليج امتجاري620.38.7

BGUC0.370
384.56.9

اس يا س يل
TASC5.250

317.24.5
املرصف امتجاري 

BCOI0.510امعرايق
296.45.3

امرشاكت الاكرث اخنفاضًا ابالسعارامرشاكت الاكرث ارتفاعًا ابالسعار

رمز امرشكهامس امرشكه
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق 

سعر الاغالق 

احلايل

(دينار)

رمز امرشكهامس امرشكه(%)امتغيري 

سعر الاغالق 

امسابق

(دينار) 

سعر الاغالق 

احلايل

(دينار)

(%)امتغيري 

امرشاكت الاكرث نشاطًا حسب جحم امتداولامرشاكت الاكرث نشاطًا حسب عدد الاسهم املتداوهل

رمز امرشكهامس امرشكه
جحم امتداول

(مليون)

سعر الاغالق

(دينار)

امنس به اىل 

املكي

(%)

رمز امرشكهامس امرشكه

عدد الاسهم 

املتداوهل

(مليون)

سعر الاغالق

(دينار)

امنس به اىل 

املكي

(%)

 2017/11/16ولغايه  2017/11/12 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

(%)

BCOI0.4000.51027.5620.3296.42131275000.248املرصف امتجاري امعرايق1

BBOB0.5700.63010.52097.21303.25091575000.839مرصف بغداد2

BIIB0.4700.4700.010.95.1141175000.004املرصف امعرايق الاساليم3

BIME0.3400.3708.81575.9566.4279925000.630مرصف امرشق الاوسط مالستامثر4
BIBI0.4400.4502.3191.985.0771125000.077مرصف الاستامثر امعرايق5
BNOI0.4700.4700.033.415.9161175000.013املرصف الاهيل6
BROI0.6800.6901.533.823.1471725000.014مرصف الأئامتن امعرايق7
BSUC0.9000.9000.026.523.972250000.011مرصف سومر امتجاري8
BBAY0.2800.3007.1140.541.872750000.056مرصف اببل9

BGUC0.3300.37012.11072.1384.52101110000.357مرصف اخلليج امتجاري10
BMFI0.3400.3400.0114.639.340858500.045مرصف املوصل11
BKUI1.2201.000-18.06.36.4114000000.002مرصف كوردس تان12
BASH0.2800.32014.385.926.756800000.034مرصف اشور ادلويل13

BMNS0.7400.7704.1259.7197.21101925000.104مرصف املنصور14

BUND0.2200.25013.6141.834.494750000.047املرصف املتحد15

BELF0.2800.2903.63.30.98725000.001مرصف ايالف الاساليم16

BNAI1.0001.0000.02.12.122500000.001املرصف اموطين الاساليم17

BCIH2.7502.7500.02.36.247012500.001مرصف جهيان18
6418.33058.417693165600اجملموع

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

(%)

NAME0.4800.5004.225.112.42617050.736الامني نلتأأمني1
NGIR0.5400.5603.72.91.71311200.147اخلليج نلتأأمني واعادة امتأأمني2

28.014.0391120اجملموع

2017/11/16   -   2017/11/12حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة 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

(%)

SKTA4.2804.6007.515.871.915246001.577مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1
SMRI1.9001.9402.1146.5278.5335372480.763املعمورة مالستامثرات امعلارية2
SNUC0.3500.3602.91.10.477430.055امنخبة نلملاوالت امعامة3
SBPT12.90013.4003.90.22.14134000.016بغداد امعراق نلنلل امعام4

163.6352.949851391اجملموع

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

(%)

IMOS4.8405.35010.57.739.810153500.770اخلياطة احلديثة1
IITC8.0508.1000.61.18.92140500.220امعراكية نلسجاد واملفروشات2
IBPM1.5001.5000.00.00.0216200.002بغداد  ملواد امتغليف3
IBSD2.5102.6003.643.2111.3974610660.024بغداد نلمرشوابت امغازية4
IIDP0.9801.0608.254.455.7100182850.315امعراكية  نلمتور5
IHLI0.2900.2900.07.52.2635890.060امهالل امصناعية6
INCP0.5200.58011.566.336.66788080.437امصناعات امكميياوية وامبالستيكية7
IIEW0.6900.6900.02.11.5410350.143امعراكية مالعامل امهندس ية8
IMIB0.6100.600-1.64.62.81030000.092امصناعات املعدنية وادلراجات9

IRMC11.25010.990-2.30.010.11175070.0003انتاج الامبسة اجلاهزة10

186.9258.9409524310

HPAL13.95013.500-3.20.45.24603450.009فندق فلسطني1
HISH12.55012.6000.40.911.416441000.026فنادق عش تار2
HBAY34.35034.000-1.06.4222.385680000.318فندق اببل3
HBAG8.4008.350-0.60.11.05320970.003فندق بغداد4
HNTI6.4406.5000.91.59.920406450.024اموطنية مالستامثرات امس ياحية5
HMAN12.40012.000-3.21.416.927350760.048فندق املنصور6
HSAD15.00015.0000.00.010.22185850.001فندق امسدير7

10.7266.9159219918اجملموع

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

نس به امتغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

سعر الاغالق 

(دينار)امسابق
رمز امرشكهت امس امرشكه



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

(%)

AAHP1.2301.2300.00.30.327070.047الاهلية مالنتاج امزراعي1
AIPM3.1503.2001.62.68.422160000.053امعراكية النتاج وتسويق انلحوم2
AIRP7.4007.5001.40.10.8127000.028امعراكية نلمنتجات امزراعية3

3.09.525.016707اجملموع

TASC5.2005.2501.0317.21649.62316275000.10233اس يا س يل1

317.21649.623.01627500.0اجملموع

7127.85610.329225606547 المجموع الكلي

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
عدد امعلود

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)

املمية امسوكية

(مليون دينار)



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

7838.95173.216ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ـــــــــــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

013الشركات المتداوله

VAMF1.4001.120-20.00.10.1111200.010الامني لالستامثر املايل1

HASH7.0007.0000.00.10.9426320.034فندق اشور2

BQAB1.0001.0000.0220.0220.022500000.0880مرصف القابض الاساليم3

MTAH0.6500.6500.07618.74952.292925016.9304احلرير للتحويل املايل4

7838.95173.216

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

2017/11/16  ولغاية 2017/11/12 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

2911.71431.56418.345.36522.301400.62677.623058.445.822.16527233176929.813.2املرصيف

____39.0________14.0________28.0____التامني
______________________________الاستامثر

__498.014.3__71__352.919.1__67.3__163.621.141__34.6خدمات

__4098.6__35__258.927.5__71.06__186.915.339__28.7الصناعي

__159.015.1__24__266.965.6__175.0__10.746.655__5.0الفنادق

____25________9.5________3.0____الزراعي

__23.021.7__5.0__1649.60.8__12.6__317.20.765__2.4االتصاالت

2,982.31,431.57127.81726.6677.65610.36622332922اجملموع

__

__

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
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1400.0
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 اتصاالت الفنادق صناعي خدمات المصرفي

723.0 

67.3 71.1 

175.0 

12.6 

1400.62 

67.3 
71.06 

175.0 

12.6 

677.62 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات




