
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.40-564.85572.89المؤشر العام

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

1606.61972.01297ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

340.5117.7222.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

42717الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

225.9293.4222568.95الاحد

291.9193.2285568.93االثنني

477.0717.5262568.04الثالاثء

357.9474.7324564.49الأربعاء

253.8293.2204564.85امخليس

1,606.61,972.01297اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/1/11  ولغاية 2018/1/7

568.95 568.93 
568.04 

564.49 564.85 

562.0

564.0

566.0

568.0

570.0

0

200

400

600

800

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين االحد

طه
نق

ن 
يو

مل
 

 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



BASH0.3000.34013.3مرصف اشور ادلويل
امعراكية النتاج 

وتسويق انلحوم
AIPM5.8004.360-24.8

IMOS4.9505.50011.1اخلياطة احلديثة
بغداد امعراق نلنلل 

امعام
SBPT18.60015.750-15.3

مدينة امعاب امكرخ 

امس ياحية
SKTA4.3004.4002.3مرصف اخلليج امتجاريBGUC0.3700.340-8.1

امصناعات امكميياوية 

وامبالستيكية
INCP0.5700.5801.8مرصف كوردس تانBKUI1.3001.230-5.4

امعراكية نلمنتجات 

امزراعية
AIRP7.6507.7501.3مرصف اببلBBAY0.2900.280-3.4

مرصف بغداد
BBOB0.610

مرصف بغداد712.536.1
BBOB0.610

435.627.1

مرصف اخلليج 

BGUC0.340امتجاري
مرصف اخلليج امتجاري531.326.9

BGUC0.340
186.011.6

مرصف الاستامثر 

BIBI0.410امعرايق
فندق املنصور113.05.7

HMAN10.900
131.08.2

املرصف امتجاري 

BCOI0.460امعرايق
اخلياطة احلديثة108.15.5

IMOS5.500
119.87.5

مرصف اشور ادلويل
BASH0.340

مرصف سومر امتجاري100.25.1
BSUC0.900

84.25.2

(%)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

(%)

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)

 2018/1/11ولغايه  2018/1/7 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

(%)

BCOI0.4700.460-2.1108.150.4721150000.043املرصف امتجاري امعرايق1

BBOB0.6100.6100.0712.5435.61261525000.285مرصف بغداد2

BIIB0.4800.470-2.121.910.7161175000.009املرصف امعرايق الاساليم3
BIBI0.4100.4100.0113.046.4441025000.045مرصف الاستامثر امعرايق4
BNOI0.4500.440-2.23.81.721100000.002املرصف الاهيل امعرايق5
BROI0.6700.660-1.511.77.7161650000.005مرصف الأئامتن امعرايق6
BSUC0.9000.9000.093.684.2132250000.037مرصف سومر امتجاري7
BBAY0.2900.280-3.435.210.220700000.014مرصف اببل8
BGUC0.3700.340-8.1531.3186.0851020000.177مرصف اخلويج امتجاري9

BMFI0.3200.310-3.112.23.897812000.0005مرصف املوصل10
BKUI1.3001.230-5.47.28.994920000.002مرصف كوردس تان11
BASH0.3000.34013.3100.233.062850000.040مرصف اشور ادلويل12
BMNS0.7900.780-1.312.69.7101950000.005مرصف املنصور مالستامثر13

BUND0.2300.2300.06.61.55690000.002املرصف املتحد مالستامثر14

BNAI1.2101.2100.00.030.03130371000.000001املرصف اموطين الاساليم15
1769.9889.94905818800اجملموع

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

(%)

NAME0.4700.460-2.17.63.52315690.222الامني نوتأأمني1

NDSA0.9800.9800.03.53.4134390.099دار امسالم نوتأأمني2

NGIR0.5300.5300.00.60.3510600.029اخلويج نوتأأمني واعادة امتأأمني3
11.67.229.06067.4اجملموع

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

(%)

SKTA4.3004.4002.36.428.34444000.638مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1

2018/1/11   -   2018/1/7حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



SMRI1.8901.870-1.119.236.347425990.084املعمورة مالستامثرات امعلارية2
SNUC0.3500.3500.01.00.417230.048امنخبة نوملاوالت امعامة3
SBPT18.60015.750-15.30.915.343157500.091بغداد امعراق نونلل امعام4

27.580.2135.043321اجملموع

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

(%)

IMOS4.9505.50011.122.2119.813855002.219اخلياطة احلديثة1
IITC8.2008.010-2.30.96.91540050.171امعراكية نوسجاد واملفروشات2
IBSD2.6202.6400.825.366.5914681590.014بغداد نومرشوابت امغازية3
IIDP0.8900.870-2.218.716.421150080.109امعراكية متصنيع وتسويق اهمتور4
IHLI0.2700.2700.016.54.51033410.133امهالل امصناعية5
INCP0.5700.5801.826.215.11588080.172امصناعات امكميياوية وامبالستيكية6
IMIB0.7100.7100.01.41.0535500.027امصناعات املعدنية وادلراجات7

111.2230.3295508371

HPAL12.75012.7500.05.064.36569930.113فندق فوسطني1
HISH12.00012.0000.00.33.25420000.008فنادق عش تار2
HBAY40.00040.0000.00.417.517800000.022فندق اببل3
HBAG8.1008.1000.02.218.221311360.058فندق بغداد4
HNTI6.5106.500-0.27.951.428406450.127اموطنية مالستامثرات امس ياحية5
HKAR1.0401.0400.00.20.2152000.004فنادق كربالء6
HMAN10.79010.9001.012.2131.0115318610.418فندق املنصور7
HSAD14.50014.5000.00.0030.041179660.0002فندق امسدير8

28.3285.9194305799.6اجملموع

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

(%)

AAHP1.2001.2000.02.73.276900.470الاهوية مالنتاج امزراعي1
AIPM5.8004.360-24.86.528.769218000.129امعراكية النتاج وتسويق انوحوم2
AIRP7.6507.7501.30.21.8527900.065امعراكية نومنتجات امزراعية3

9.433.78125,280.0اجملموع

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



TASC5.7005.570-2.314.179.37217267000.005اس يا س يل1

TZNI3.1003.1000.00.010.03156723270.000001اخلامت2

14.179.4737399027.3اجملموع

1972.01606.6129714106667

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

5.231.964ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

____________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

022الشركات المتداوله

BINI1.0001.0000.03.53.572500000.001مرصف نور العراق1

SAEI0.5000.5000.00.0040.002234800.0001الامني  العقارية2

HASH7.0006.990-0.10.31.7126280.066فندق اشور3

SMOF18.50018.150-1.91.526.65472600.371املوصل ملدن الالعاب4

5.231.964

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

2018/1/11  ولغاية 2018/1/7 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

401.2184.61769.922.66610.43244.59105.02889.927.511.80505849010.211.8املرصيف

10.3__3.029.0__2.07__0.17.2__2.43__0.311.6__التامني
______________________________الاستامثر

____135.0________80.2________27.5____خدمات

19.42.7111.217.4752.4551.012.4230.322.21.055715.029519.35.1الصناعي

3.6__7.0194.0__2.54__7.3285.9__2.76__0.828.3__الفنادق

____81________33.7________9.4____الزراعي

8.00.514.156.8233.6144.92.979.456.63.6330.05.073.041.16.8االتصاالت

428.6188.91972.0340.5117.71606.6137881297اجملموع

__

__

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)

-50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

 اتصاالت الفنادق صناعي التامين المصرفي

139.6 

-0.1 

48.6 

-7.3 

42.1 

244.59 

51.01 
44.9 

105.02 

0.15 
2.42 

7.3 
2.9 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


