
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

571.55564.801.20المؤشر العام

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

3170.06482.41281ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

502.5243.4259.0التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

39717الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

504.7599.6329559.86الاحد

1906.44774.4310561.96االثنني

307.9519.1264571.32الثالاثء

451.0589.3378571.55الأربعاء

3,170.06,482.41281اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/11/29  ولغاية 2017/11/26
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



BKUI1.1501.32014.8مرصف كوردس تان
مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.3700.350-5.4

مرصف ايالف 

الاساليم
BELF0.2900.33013.8العراكية  للمتورIIDP0.9900.940-5.1

العراكية لالعامل 

الهندس ية
IIEW0.7000.7202.9فنادق عش تارHISH12.90012.250-5.0

TASC5.4505.200-4.6اس يا س يلHKAR1.0501.0802.9فنادق كربالء

اخلليج للتأ مني واعادة 

التأ مني
NGIR0.5500.5601.8الامني للتأ منيNAME0.5000.480-4.0

BMFI0.3401461.546.1مرصف املوصلBMFI0.3404298.666.3مرصف املوصل

BBOB0.610358.611.3مرصف بغدادBBOB0.610587.89.1مرصف بغداد

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.350403.16.2اس يا س يلTASC5.200237.17.5

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.350275.64.3

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.550196.26.2

املرصف التجاري 

العرايق
BCOI0.480159.12.5

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.350144.64.6

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

(%)

 2017/11/29ولغايه  2017/11/26 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

(%)

BCOI0.4900.480-2.0159.175.5611200000.064املرصف امتجاري امعرايق1

BBOB0.6200.610-1.6587.8358.61271525000.235مرصف بغداد2

BIIB0.4800.4800.017.58.4111200000.007املرصف امعرايق الاساليم3

BIME0.3700.350-5.4403.1144.689875000.161مرصف امرشق الاوسط مالستامثر4
BIBI0.4200.410-2.4153.963.3621025000.062مرصف الاستامثر امعرايق5
BNOI0.4700.4700.023.110.7161175000.009املرصف الاهيل6
BROI0.6800.6800.07.24.991700000.003مرصف الأئامتن امعرايق7
BSUC0.9000.9000.055.249.732250000.022مرصف سومر امتجاري8
BBAY0.3000.290-3.336.610.716725000.015مرصف اببل9

BGUC0.3600.350-2.8275.698.7851050000.092مرصف اخلليج امتجاري10
BMFI0.3500.340-2.94298.61461.59858501.702مرصف املوصل11
BKUI1.1501.32014.86.98.4185280000.002مرصف كوردس تان12
BASH0.3100.3100.01.00.33775000.000مرصف اشور ادلويل13

BMNS0.7800.750-3.87.85.991875000.003مرصف املنصور14

BUND0.2400.2400.032.67.816720000.011املرصف املتحد15

BELF0.2900.33013.86.42.016825000.003مرصف ايالف الاساليم16

BCIH2.7502.7500.01.54.137012500.001مرصف جهيان17
6074.02315.15533007100اجملموع

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

(%)

NAME0.5000.480-4.01.00.5216370.029الامني نلتأأمني1
NGIR0.5500.5601.82.21.2811200.108اخلليج نلتأأمني واعادة امتأأمني2

3.21.7101120اجملموع

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

(%)

2017/11/29   -   2017/11/26حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



SKTA4.4904.5000.23.716.12745000.366مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1
SMRI1.8901.8900.058.8110.4130362880.306املعمورة مالستامثرات امعلارية2
SBPT13.50013.5000.04.764.02135000.474بغداد امعراق نلنلل امعام3

67.2190.515949788اجملموع

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

(%)

IMOS5.0004.900-2.010.548.79049001.053اخلياطة احلديثة1
IITC8.3408.230-1.30.21.3541150.032امعراكية نلسجاد واملفروشات2
IBSD2.5502.5500.078.0196.2784521990.044بغداد نلمرشوابت امغازية3
IIDP0.9900.940-5.151.048.767162150.296امعراكية  نلمتور4
IHLI0.2900.2900.031.58.9735890.255امهالل امصناعية5
INCP0.5900.5900.0106.462.210989600.701امصناعات امكميياوية وامبالستيكية6
IIEW0.7000.7202.92.01.4310800.134امعراكية مالعامل امهندس ية7
IMIB0.6200.6301.63.82.4531500.076امصناعات املعدنية وادلراجات8

283.4370.0364494208

HPAL13.50013.150-2.60.67.52587810.013فندق فلسطني1
HISH12.90012.250-5.00.78.04428750.019فنادق عش تار2
HBAY34.00034.0000.00.14.54680000.007فندق اببل3
HBAG8.6008.300-3.51.19.510319050.030فندق بغداد4
HNTI6.7506.550-3.03.019.631409570.048اموطنية مالستامثرات امس ياحية5
HKAR1.0501.0802.92.02.21754000.040فنادق كربالء6

7.551.268189137اجملموع

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

(%)

AMAP0.3300.3300.00.50.2113530.012احلديثة مالنتاج احليواين1
AIPM3.2503.2500.01.44.421162500.027امعراكية النتاج وتسويق انلحوم2

1.94.522.017603اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

عدد امعلود

نس به امتغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)

املمية امسوكية

(مليون دينار)

سعر الاغالق 

(دينار)امسابق
رمز امرشكهت امس امرشكه



TASC5.4505.200-4.645.3237.110516120000.01462اس يا س يل1

45.3237.11051612000.0اجملموع

6482.43170.012815370957 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

25734.520587.66ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ـــــــــــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

012الشركات المتداوله

VAMF1.1201.000-10.70.10.1110000.005الامني لالستامثر املايل1

VBAT0.7200.7200.00.10.017200.006الباتك لالستامثرات املالية2

BIDB0.8000.8000.025734.420587.5420000010.294مرصف التمنية ادلويل 3

25734.520587.66 اجملموع اللكي

ن معدل ادلدورا

(%)

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم 

املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)

الاغالق السابق

(دينار)

الاغالق 

احلايل

(دينار)

امس الرشله
القمية السوقية

(مليون دينار)

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

2017/11/29  ولغاية 2017/11/26 من

عدد العقودرمز الرشلهت



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

368.3462.16074.06.0637.61174.41243.442315.17.510.52656555311.811.8املرصيف

____10.0________1.7________3.2____التامني
______________________________الاستامثر

__159.022.6__36.0__190.515.0__28.5__67.222.326__15.0خدمات

__3649.1__33__370.038.5__142.33__283.419.918__56.4الصناعي

____68.0________51.2________7.5____الفنادق

____22________4.5________1.9____الزراعي

__105.053.3__56.0__237.166.3__157.2__45.366.380__30.1االتصاالت

469.8462.16482.4502.5243.43170.0190651281اجملموع

__

__

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)

-100.0

-50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي

-69.0 

28.5 

142.3 

157.2 
174.41 

28.5 

142.33 157.2 

 حجم التداول لغير العراقيين 243.44

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


