
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

641.05631.051.58المؤشر العام

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

10590.413887.52713ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

2953.7824.62129.0التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

462212الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

1785.61952.1681637.18الاحد

1397.41015.1468638.45االثنني

1951.72585.3623638.46الثالاثء

1326.11352.3464637.66الأربعاء

4129.76982.6477641.05امخليس

10,590.413,887.52713اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/2/22  ولغاية 2018/2/18
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



الصناعات املعدنية 

وادلراجات
IMIB1.0501.33026.7انتاج وتسويق اللحومAIPM5.3505.000-6.5

NGIR0.5900.560-5.1اخلليج للتامنيHMAN11.98014.00016.9فنادق املنصور

BNOR0.2200.210-4.5مرصف شاملHBAY51.50059.00014.6فندق اببل

املرصف الاهيل 

العرايق
BNOI0.5300.59011.3اخلياطة احلديثةIMOS6.2806.050-3.7

NAME0.4300.4709.3الامني للتأ مني
TZNI3.3003.200-3.0اخلامت لالتصاالت

املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.4906003.043.2

املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.4902941.527.8

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.3502404.517.3

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.9101691.116.0

BBOB0.7201527.214.4مرصف بغدادBBOB0.7202107.915.2مرصف بغداد

مرصف الرشق 

الاوسط
BIME0.3101265.59.1فندق اببلHBAY59.0001101.210.4

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.910439.13.2مرصف اخلليج التجاريBGUC0.350840.67.9

(%)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)

 2018/2/22ولغايه  2018/2/18 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

(%)

BCOI0.5000.490-2.090.045.1471225000.036املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.7000.7202.92107.91527.23841800000.843مرصف بغداد2

BIIB0.4800.4902.16003.02941.531225002.401املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.3100.3100.01265.5393.9133775000.506مرصف الرشق الاوسط4
BIBI0.5100.5100.0100.251.1291275000.040مرصف الاستامثر العرايق5
BNOI0.5300.59011.324.213.4151475000.010املرصف الاهيل العرايق6
BROI0.6700.6700.032.121.8261675000.013مرصف االئامتن العرايق7
BSUC0.9000.9000.052.847.5102250000.021مرصف سومر التجاري8
BBAY0.2900.2900.093.027.8116725000.037مرصف اببل9

BGUC0.3400.3502.92404.5840.61181050000.801مرصف اخلليج التجاري10
BMFI0.3000.3103.318.85.810782750.007مرصف املوصل11
BNOR0.2200.210-4.5155.232.838630000.052مرصف شامل12
BKUI1.3001.3000.01.01.325200000.0003مرصف كوردس تان13
BASH0.3000.3206.743.713.534800000.017مرصف اشور14
BMNS0.9300.9300.0265.1251.4862325000.106مرصف املنصور15
BUND0.2300.2300.041.09.422690000.014املرصف املتحد16

12698.06224.110732390275اجملموع

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

(%)

NAME0.4300.4709.36.83.1816030.198الامني للتأ مني1

NGIR0.5900.560-5.10.10.1111200.005اخلليج للتامني2
6.93.292722.7اجملموع

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

(%)

SKTA4.4454.5001.27.433.45145000.744مدينة العاب الكرخ1

2018/2/22   -   2018/2/18حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



SMRI1.8901.9000.542.380.531364800.221املعمورة  العقارية2
SBPT17.00017.2501.50.712.322172500.072بغداد العراق للنقل العام3

50.5126.310436480اجملموع

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

(%)

IMOS6.2806.050-3.72.012.0960500.196اخلياطة احلديثة1
IITC8.1008.000-1.21.18.51640000.212السجاد واملفروشات2
IBSD3.8803.9100.8439.11691.14516933720.248بغداد للمرشوابت الغازية3
IIDP1.0801.1405.660.367.486196650.350المتورالعراقية4
IHLI0.3000.3206.7154.348.04839601.247الهالل الصناعية5
INCP0.5800.5800.0318.7183.99088082.099الكميياوية والبالستيكية6
IKLV1.0301.0300.012.312.51361180.207الكندي النتاج اللقاحات7
IIEW0.7900.8001.30.70.6112000.046العراقية لالعامل الهندس ية8
IMIB1.0501.33026.711.714.52566500.234الصناعات املعدنية وادلراجات9

IRMC9.9009.750-1.50.10.94155320.006انتاج الالبسة اجلاهزة10

1000.32039.5743765355.4

HPAL13.60014.0002.915.8219.426625800.353فندق فلسطني1
HISH12.50013.3506.818.3240.1106467250.523فنادق عش تار2
HBAY51.50059.00014.620.61101.21491180001.032فندق اببل3
HBAG8.3808.7504.47.866.378336350.203فندق بغداد4
HNTI7.7707.750-0.35.644.878484610.090الاستامثرات الس ياحية5
HTVM6.0106.000-0.20.31.8414400.125املدينة س ياحية يف سد املوصل6
HKAR1.0001.0000.014.314.31750000.285فنادق كربالء7
HMAN11.98014.00016.919.9263.1178409220.683فنادق املنصور8
HSAD14.94016.0007.100.12.33198240.012فندق السدير9

102.81953.4639376586.8اجملموع

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

(%)

AMAP0.3200.3200.00.50.1213120.011احلديثة لالنتاج احليواين1

سعر الاغالق 

(دينار)السابق
رمز الرشكهت امس الرشكه

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

نس به التغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود



AMEF8.1008.000-1.20.0050.04124000.002اسامك الرشق الاوسط2
AIPM5.3505.000-6.55.124.822250000.102انتاج وتسويق اللحوم3
AIRP7.8008.0503.20.86.6728980.234العراقية للمنتجات الزراعية4

6.431.63231,610.4اجملموع

TASC9.1308.900-2.522.1210.410627590000.007اس يا س يل1

TZNI3.3003.200-3.00.61.9758553060.00003اخلامت2

22.7212.3113.08614305.6اجملموع

13887.510590.4271312217336

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
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

8.293.5138ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

____________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

211الشركات المتداوله

SAEI0.5000.5102.04.5362.291335500.0652الامني  العقارية1

HASH7.1008.24016.10.10.5330980.019فندق اشور2

SMOF28.00026.900-3.93.490.5130107600.858املوصل ملدن الالعاب3

MTAH0.6500.6500.00.20.12292500.0004احلرير للتحويل املايل4

8.293.5138

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

2018/2/22  ولغاية 2018/2/18 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

1024.01208.412698.08.0649.52751.60530.186224.112.18.52180156107316.814.5املرصيف

____9.0________3.2________6.9____التامني
______________________________الاستامثر

1.9__2104__5.26__6.7126.3__6.93__3.550.5__خدمات

320.031.61000.331.9953.161233.48122.22039.560.55.992475374333.27.1الصناعي

24.61.3102.823.9151.22815.565.51953.441.73.35107163916.70.2الفنادق

____32________31.6________6.4____الزراعي

16.210.022.771.19044.03153.1100.1212.372.147.1350411344.23.5االتصاالت

1,384.81,254.813887.52953.7824.610590.45842162713اجملموع

__

__

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)

-200.0

0.0
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 اتصاالت الفنادق صناعي خدمات المصرفي

221.4 

-6.7 

1111.2 

750.0 

53.0 

751.60 

1233.48 

815.5 

153.1 

530.18 

6.7 

122.24 
65.5 100.1 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


