
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

509.68502.791.37المؤشر العام

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

6013.614451.01353ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 248.0-189.7437.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

37179الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

230.3373.2224504.85الاحد

445.01317.8377509.37الثالاثء

5009.812096.9385507.98الأربعاء

328.4663.1367509.68امخليس

6,013.614,451.01353اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/12/13  ولغاية 2018/12/9
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حركة مؤشر السوق

(مليون)الحجم  (مليون)االسهم  الرقم القياسي



IRMC10.40012.95024.5انتاج الالبسة اجلاهزة
احلديثة لالنتاج 

احليواين
AMAP0.2300.210-8.7

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.1900.21010.5

النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.3400.320-5.9

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.1300.1407.7املرصف الاهيل العرايقBNOI0.3900.370-5.1

IMOS4.2504.100-3.5اخلياطة احلديثةSBPT15.00016.0006.7بغداد لنقل الراكب

INCP0.6800.660-2.9الصناعات الكميياويةHMAN11.40012.0005.3فندق املنصور

املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.40011050.676.4

املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.4004420.173.5

مرصف اخلليج 

BGUC0.210التجاري
مرصف اخلليج التجاري1571.610.9

BGUC
0.210318.75.3

BBOB0.300879.86.1مرصف بغداد
بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.600290.44.8

مرصف الرشق 

BIME0.140الاوسط لالستامثر
مرصف بغداد282.32.0

BBOB
0.300262.84.4

NAME0.300107.40.7الامني للتأ مني
الوطنية لالستامثرات 

الس ياحية
HNTI6.800177.22.9

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

(%)

2018/12/13ولغايه 2018/12/9حركه 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

(%)

BCOI0.4600.4600.079.937.7491150000.032املرصف التجاري العرايق1
BBOB0.2900.3003.4879.8262.8165750000.352مرصف بغداد2

BIIB0.3900.4002.611050.64420.1391000004.420املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.1300.1407.7282.339.346350000.113مرصف الرشق الاوسط لالستامثر4

BIBI0.2800.2800.087.524.524700000.035مرصف الاستامثر العرايق5
BNOI0.3900.370-5.157.021.536925000.023املرصف الاهيل العرايق6
BGUC0.1900.21010.51571.6318.7193525000.629مرصف اخلليج التجاري7

BMFI0.1600.1600.040.86.59404000.016مرصف املوصل8

BKUI1.1001.1000.02.52.854400000.001مرصف كوردس تان9
BASH0.2200.2304.50.20.02575000.0001مرصف اشور ادلويل10
BMNS0.6400.6400.046.829.9201600000.019مرصف املنصور لالستامثر11
BELF0.2000.2105.01.10.26525000.000مرصف ايالف الاساليم12

14100.05164.15941290400.0اجملموع

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

(%)

NAME0.2900.3003.4107.431.16311462.812الامني للتأ مني1
107.431.231146اجملموع

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

(%)

SKTA4.3204.270-1.213.216.93542701.321مدينة العاب الكرخ1
SMRI1.7601.8002.313.223.622410040.058املعمورة لالستامثرات العقارية2
SNUC0.3400.320-5.90.50.246610.025النخبة للمقاوالت العامة3
SBPT15.00016.0006.73.451.724160000.341بغداد لنقل الراكب4

30.392.48545274اجملموع

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

(%)

2018/12/13   -   2018/12/9حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



IMAP0.6600.6600.021.414.01542700.330املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS4.2504.100-3.52.410.11941000.242اخلياطة احلديثة2
IITC7.2607.3501.20.11.0536750.028العراقية للسجاد واملفروشات3
IBPM1.2901.2900.00.10.1513930.006بغداد لصناعة مواد التغليف4
IBSD3.5303.6002.082.0290.42376383990.046بغداد للمرشوابت الغازية5
IIDP1.4001.370-2.12.12.86236330.012المتورالعراقية6
INCP0.6800.660-2.934.022.855100240.224الصناعات الكميياوية7
IKLV1.2901.280-0.831.840.36776030.535الكندي النتاج اللقاحات8
IIEW0.7800.7800.00.50.4111700.031العراقية لالعامل الهندس ية9

IRMC10.40012.95024.53.846.074206290.240انتاج الالبسة اجلاهزة10

178.2428.0484714895.7اجملموع

HPAL10.34010.6002.50.33.23473820.007فندق فلسطني1
HBAY44.00044.0000.00.417.321880000.020فندق اببل2
HBAG8.4008.5001.23.428.425326740.088فندق بغداد3
HNTI6.7506.8000.726.4177.210425200.423الوطنية لالستامثرات الس ياحية4
HMAN11.40012.0005.30.89.66350760.027فندق املنصور5
HSAD11.50011.5000.00.33.73142490.026فندق السدير6

31.7239.368259900.9اجملموع

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

(%)

AMAP0.2300.210-8.70.10.048610.003احلديثة لالنتاج احليواين1
AIPM4.4004.4000.011.953.9101220000.239انتاج وتسويق اللحوم2
AIRP8.3008.5002.40.32.3930600.074املنتجات الزراعية3

12.356.2114.025,921.3اجملموع

TASC7.8007.700-1.30.32.4523870000.00010اس يا س يل1

0.32.452387000.0اجملموع

14460.26013.613534724538 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

1227.51754.990ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

593.53-7981391.53تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

114الشركات المتداوله

MTNO1.0001.0000.0592.5592.51450001.3167النبالء للتحويل املايل1

BROI0.4000.4000.052.621.2311000000.021مرصف االئامتن العرايق2

TZNI2.5602.85011.3280.36799.034552148810.015322اخلامت لالتصاالت3

BAIB1.1501.1500.0294.70338.9111150000.29مرصف اس يا العراق4

BTٌRٌU0.5500.350-36.47.003.138350000.007مرصف الثقة ادلويل5

BZII0.3700.3700.00.40.14925000.00مرصف زين العراق6

1227.51754.990.0 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

2018/12/13  ولغاية 2018/12/9

عدد العقودرمز الرشكهت



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

45.7389.614100.00.32.89.4102.95164.10.22.015455942.57.6املرصيف

__3.033.3__1.0__31.298.1__30.6__107.498.1__105.4التامني

__85.017.6__15__92.423.3__21.5__30.339.5__12.0خدمات

36.244.7178.220.325.1128.3155.6428.030.036.49896484.020.219.8الصناعي

2.9__2.068__72.2__172.7239.3__81.5__25.831.7__الفنادق

10.5__12.0114.0__11.4__6.456.2__11.4__1.412.3__الزراعي

20.0__1.05__3.3__0.12.4__3.2__0.010.3__االتصاالت

199.4461.414460.2189.7437.86013.61291561353اجملموع

__

__

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)

-100.0

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

المصرفي خدمات صناعي الفنادق الزراعي 2.4-اتصاالت

39.55

-4.7

-81.5

-11.4
-3.2

0.3

39.5

20.3

2.8

25.1

81.5

11.4
3.2

حجم التداول لغير العراقيين

(شراء)غير العراقيين (بيع)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


