
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.87-498.02502.38المؤشر العام

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

1378.92721.51332ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

138.466.472.1التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

371118الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

345.6784.6271496.90الاحد

218.0407.7257495.66االثنني

238.7379.5212496.83الثالاثء

290.3573.8239497.22الأربعاء

286.3575.9353498.02امخليس

1,378.92,721.51332اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/11/29  ولغاية 2018/11/25

496.90

495.66

496.83

497.22

498.02

494.0

495.0

496.0

497.0

498.0

499.0

0

200

400

600

800

1000

االحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

طه
نق

ن
يو

مل

حركة مؤشر السوق

(مليون)الحجم  (مليون)االسهم  الرقم القياسي



IIDP1.0401.27022.1المتورالعراقية
املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.3800.330-13.2

IMOS3.7003.9807.6اخلياطة احلديثة
مرصف ايالف 

الاساليم
BELF0.2200.200-9.1

الكندي النتاج 

اللقاحات
IKLV1.1701.2506.8املرصف الاهيل العرايقBNOI0.4000.370-7.5

IRMC10.87011.2503.5انتاج الالبسة اجلاهزة
احلديثة لالنتاج 

احليواين
AMAP0.2700.250-7.4

SKTA4.1004.2002.4مدينة العاب الكرخ
مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.1400.130-7.1

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.130525.019.3

العراقية لتصنيع 

وتسويق المتور
IIDP1.270407.729.6

مرصف اخلليج 

BGUC0.170التجاري
املرصف الاهيل العرايق455.016.7

BNOI
0.370171.312.4

املرصف الاهيل 

العرايق
BNOI0.370432.815.9

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.570161.511.7

العراقية لتصنيع 

IIDP1.270وتسويق المتور
364.013.4

الكندي النتاج 

IKLVاللقاحات البيطرية
1.250111.28.1

BBOB0.29084.46.1مرصف بغدادBBOB0.290287.410.6مرصف بغداد

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

(%)

2018/11/29ولغايه 2018/11/25حركه 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

(%)

BCOI0.4200.4302.462.326.6231075000.025املرصف التجاري العرايق1
BBOB0.3000.290-3.3287.484.460725000.115مرصف بغداد2

BIIB0.3800.330-13.212.94.526825000.005املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.1400.130-7.1525.068.291325000.210مرصف الرشق الاوسط لالستامثر4

BIBI0.2900.280-3.491.225.742700000.036مرصف الاستامثر العرايق5
BNOI0.4000.370-7.5432.8171.3264925000.173املرصف الاهيل العرايق6
BSUC0.8900.8900.08.47.4102225000.003مرصف سومر التجاري7
BGUC0.1800.170-5.6455.077.481425000.182مرصف اخلليج التجاري8
BMFI0.1600.1600.0181.129.034404000.072مرصف املوصل9

BASH0.2300.220-4.30.40.13550000.0002مرصف اشور ادلويل10
BMNS0.6500.640-1.5105.366.8571600000.042مرصف املنصور لالستامثر11
BELF0.2200.200-9.10.10.01500000.00004مرصف ايالف الاساليم12
BNAI1.1001.060-3.68.28.7202660600.003املرصف الوطين الاساليم13

2170.1570.37121293960.0اجملموع

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

(%)

NAME0.3000.290-3.30.10.01111080.001الامني للتأ مني1
0.10.011108اجملموع

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

(%)

SKTA4.1004.2002.40.31.2942000.029مدينة العاب الكرخ1
SMRI1.8001.790-0.67.012.511407760.031املعمورة لالستامثرات العقارية2
SBPT14.60014.6000.00.11.26146000.008بغداد لنقل الراكب3

7.414.82644976اجملموع

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

(%)

2018/11/29   -   2018/11/25حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



IMAP0.6200.6301.68.25.02040750.126املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS3.7003.9807.62.28.52139800.216اخلياطة احلديثة2
IITC7.2507.2500.00.10.4336250.012العراقية للسجاد واملفروشات3
IBSD3.5703.5700.045.8161.51596330790.026بغداد للمرشوابت الغازية4
IIDP1.0401.27022.1364.0407.771219082.110المتورالعراقية5
INCP0.6300.6401.620.613.12397200.135الصناعات الكميياوية6
IKLV1.1701.2506.889.3111.217074251.504الكندي النتاج اللقاحات7
IIEW0.7800.7800.00.00.0111700.002العراقية لالعامل الهندس ية8
IRMC10.87011.2503.50.21.88179210.010انتاج الالبسة اجلاهزة9

530.2709.1476702903.4اجملموع

HPAL10.50010.7502.40.11.11480530.002فندق فلسطني1
HBAY46.00044.600-3.00.27.710892000.009فندق اببل2
HNTI6.9006.750-2.20.21.26422080.003الوطنية لالستامثرات الس ياحية3
HKAR1.0001.0000.00.30.3175000.003فنادق كربالء4
HMAN11.50011.400-0.90.10.96333340.0028فندق املنصور5
HSAD11.20011.2500.40.33.44139390.025فندق السدير6

1.114.528234232.6اجملموع

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

(%)

AMAP0.2700.250-7.42.00.5210250.049احلديثة لالنتاج احليواين1
AMEF9.7509.7500.02.019.6429250.669اسامك الرشق الاوسط2
AIPM4.4204.300-2.75.121.353215000.101انتاج وتسويق اللحوم3
AIRP8.1908.2500.71.210.1829700.342املنتجات الزراعية4

10.351.567.028,420.3اجملموع

TASC8.3208.000-3.82.418.72224800000.00076اس يا س يل1

2.418.7222480000.0اجملموع

2721.51378.913324785600 المجموع الكلي

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

عدد العقود

نس به التغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)

القمية السوقية

(مليون دينار)

سعر الاغالق 

(دينار)السابق
رمز الرشكهت امس الرشكه



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم التداول

مليون )

(دينار

العقود

954.21078.448ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

00.000.00تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

122الشركات المتداوله

BROI0.4000.390-2.528.411.226975000.011مرصف االئامتن العرايق1

BAIB1.1501.1500.0920.501058.5841150000.92مرصف اس يا العراق2

MTAH1.0001.0000.05.005.001450000.011احلرير للتحويل املايل3

4
الامني لالستامثرات 

العقارية
SAEI0.7600.7701.30.00.0153590.0002

SOMF12.45012.200-2.00.293.591648800.07املوصل ملدن الالعاب5

954.21078.448 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)

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

2018/11/29  ولغاية 2018/11/25

عدد العقودرمز الرشكهت



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

40.7150.12170.11.96.916.326.1570.32.94.614207122.02.8املرصيف

____1.0________0.0________0.1____التامني

__26.023.1__6__14.871.9__10.6__7.481.0__6.0خدمات

28.811.4530.25.42.2101.940.3709.114.45.76827476.014.35.7الصناعي

____28________14.5________1.1____الفنادق

____67.0________51.5________10.3____الزراعي

__2250.0__11.0__18.751.1__9.6__2.451.1__1.2االتصاالت

76.7161.52721.5138.466.41378.999471332اجملموع

__

__

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

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)

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

المصرفي خدمات صناعي اتصاالت

-9.8

10.64

61.7

9.58
16.3

10.6

101.9

9.6

26.1

40.3

حجم التداول لغير العراقيين

(شراء)غير العراقيين (بيع)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


