
 العام السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

574.33569.070.92العام المؤشر

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

5515.83737.02068 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون) الشراء

645.3233.2412.1االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

451315المتداوله الشركات

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

2373.41508.3534575.51الاحد

515.2388.1427576.04االثنني

664.5918.2400576.60الثالاثء

767.9295.4340575.21الأربعاء

1194.8627.0367574.33امخليس

5,515.83,737.02068اجملموع

 اليومية التداول حركة  جدول

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

2017/12/21  ولغاية 2017/12/17
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



بغداد لصناعة مواد 

التغليف
IBPM1.5501.380-11.0

العراقية النتاج 

وتسويق اللحوم
AIPM4.2906.60053.8

مرصف ايالف 

الاساليم
BELF0.3300.300-9.1فندق اببلHBAY34.00037.50010.3

IIDP0.9300.890-4.3العراقية  للمتور
الصناعات املعدنية 

وادلراجات
IMIB0.6500.7109.2

BKUI1.2401.200-3.2مرصف كوردس تان
املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.5000.5408.0

BMFI0.3400.330-2.9مرصف املوصل
مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.3500.3705.7

BCIH2.7501443.826.2مرصف جهيانBBOB0.6201058.528.3مرصف بغداد

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.370546.914.6فندق اببلHBAY37.500699.612.7

BBOB0.620657.511.9مرصف بغدادBCIH2.750525.014.0مرصف جهيان

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.360291.37.8

العراقية النتاج 

وتسويق اللحوم
AIPM6.600599.210.9

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.690207.45.6

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.690562.210.2

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

(%)

 2017/12/21ولغايه  2017/12/17 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

(%)

BCOI0.4800.4800.035.317.1211200000.014املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.6200.6200.01058.5657.51951550000.423مرصف بغداد2

BIIB0.5000.5408.090.648.2811350000.036املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.3500.3705.7546.9194.3141925000.219مرصف الرشق الاوسط لالستامثر4
BIBI0.4200.4200.084.436.1531050000.034مرصف الاستامثر العرايق5
BNOI0.4600.450-2.29.44.381125000.004املرصف الاهيل6
BROI0.6900.6900.03.72.571725000.001مرصف الأئامتن العرايق7
BSUC0.9000.9000.085.777.1102250000.034مرصف سومر التجاري8
BBAY0.3000.3000.04.11.26750000.002مرصف اببل9
BGUC0.3500.3602.9291.3104.9651080000.097مرصف اخلليج التجاري10
BMFI0.3400.330-2.9140.646.839833250.056مرصف املوصل11
BKUI1.2401.200-3.20.30.424800000.000مرصف كوردس تان12
BASH0.3000.3000.010.23.010750000.004مرصف اشور ادلويل13

BMNS0.7300.7705.537.528.3241925000.015مرصف املنصور14

BUND0.2300.2300.071.316.424690000.024املرصف املتحد15

BELF0.3300.300-9.12.00.68600000.001مرصف ايالف الاساليم16

BNAI1.2101.2100.00.10.233037100.000املرصف الوطين الاساليم17

BLAD0.3500.3602.915.65.612900000.006مرصف البالد الاساليم18

BCIH2.7502.7500.0525.01443.817012500.206مرصف جهيان19
3012.62688.27103355285اجملموع

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

(%)

NAME0.4800.470-2.13.31.56816030.097الامني للتأأمني1

NGIR0.5400.5400.01.70.9410800.085اخلليج للتأأمني واعادة التأأمني2
5.02.5121080اجملموع

2017/12/21   -   2017/12/17 من للفترة المالية لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركة



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

(%)

SKTA4.4504.400-1.114.965.17044001.495مدينة العاب الكرخ الس ياحية1
SMRI1.9201.9300.546.489.870370560.241املعمورة لالستامثرات العقارية2
SNUC0.3600.3600.00.70.337430.034النخبة للمقاوالت العامة3
SBPT13.40013.7002.20.57.120137000.052بغداد العراق للنقل العام4

62.5162.216351499اجملموع

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

(%)

IMOS5.1005.050-1.02.612.83150500.255اخلياطة احلديثة1
IITC8.1008.1000.00.76.02340500.150العراقية للسجاد واملفروشات2
IBPM1.5501.380-11.00.10.2314900.010بغداد لصناعة مواد التغليف3
IBSD2.6302.6902.3207.4562.22764770260.117بغداد للمرشوابت الغازية4
IIDP0.9300.890-4.3138.3126.5130153530.801العراقية  للمتور5
IHLI0.2800.2800.042.411.91834650.343الهالل الصناعية6
INCP0.5800.570-1.763.436.05686570.418الصناعات الكميياوية والبالستيكية7
IMIB0.6500.7109.210.67.5835500.213الصناعات املعدنية وادلراجات8
IRMC13.00012.850-1.21.518.840204700.091انتاج الالبسة اجلاهزة9

467.0781.9585.0539110.3

HPAL13.00012.750-1.924.3309.528569930.543فندق فلسطني1
HBAY34.00037.50010.318.8699.644750000.941فندق اببل2

HBAG8.4008.4500.61.512.211324820.038فندق بغداد3

HNTI6.6006.6000.00.63.88412700.009الوطنية لالستامثرات الس ياحية4

HKAR1.0801.0800.00.40.4254000.007فنادق كربالء5

HMAN12.00011.890-0.99.3110.534347540.318فندق املنصور6

54.81136.0127.0188906اجملموع

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



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

(%)

AAHP1.2001.2000.01.01.266900.167الاهلية لالنتاج الزراعي1
AMAP0.3100.3203.20.50.2113120.012احلديثة لالنتاج احليواين2
AIPM4.2906.60053.8105.9599.2408330002.118العراقية النتاج وتسويق اللحوم3
AIRP7.7007.600-1.30.10.6427360.024العراقية للمنتجات الزراعية4

107.4601.2419.037,048.4اجملموع

TASC5.2105.200-0.227.6143.85216120000.00892اس يا س يل1

27.6143.852.01612000.0اجملموع

3737.05515.820685784929

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
عدد العقود

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)

الكلي المجموع

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق



الثاني السوق ملخص

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

32600.126062.618 السوق ملخص

االستثمار صافي البيعالشراء

ـــــــــــــــــــــــــــاالجنبي تداول

المستقره المنخفضهالمرتفعه

3ـــــــــ1المتداوله الشركات

VAMF1.0001.15015.00.10.1111500.005الامني لالستامثر املايل1

BQAB1.0001.0000.0100.0100.012500000.0400مرصف القابض الاساليم2

MTAH0.6500.6500.0250.0162.511292500.5556احلرير للتحويل املايل3

مرصف التمنية ادلويل 4

لالستامثر
BIDB0.8000.8000.032250.025800.0520000012.900

32600.126062.618 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)

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

2017/12/121  ولغاية 2017/12/17 من للفترة

رمز الرشكهت
عدد 

العقود



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

34.0370.73012.61.13012.3015.00170.892688.20.66.3625507103.57.0املرصيف

__12.016.7__2.0__2.515.5__0.4__5.016.352__0.8التامني
______________________________الاستامثر

__1633.7__6.0__162.22.4__3.9__62.53.199__2.0خدمات

124.123.2467.026.5774.96337.5562.3781.943.27.971023858517.46.5الصناعي

__127.01.6__2__1136.023.1__262.5__54.812.778__7.0الفنادق

____419________601.2________107.4____الزراعي

__5217.3__9__143.818.1__26.0__27.618.086__5.0االتصاالت

173.0393.83737.0645.3233.25515.8146882068اجملموع

__

__

 االسبوع جلسات بعض على العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التي والنشرة النشرة هذه بين اختالف وجود حالة في

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 

-150.0 

-100.0 
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50.0 

100.0 
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 اتصاالت الفنادق صناعي خدمات التامين المصرفي

-155.9 

0.4 3.9 

275.2 
262.5 

26.0 15.00 
0.39 

3.9 

337.55 

262.5 

26.0 

170.89 

62.31 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات
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