
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.24-601.98603.42المؤشر العام

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

4099.53700.81653ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

976.6532.4444.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

47923الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

2453.1944.8460603.68الاحد

303.7274.1294601.00االثنني

409.9576.9330602.43الثالاثء

520.3819.3297601.90الأربعاء

412.51085.7272601.98امخليس

4,099.53,700.81653اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/5/24  ولغاية 2018/5/20
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



BMFI0.2300.210-8.7مرصف املوصلIRMC6.5009.05039.2انتاج الالبسة اجلاهزة

BBAY0.2300.210-8.7مرصف اببلHSAD18.50020.0008.1فندق السدير

العراقية لالعامل 

الهندس ية
IIEW0.8700.9408.0

مرصف الرشق 

الاوسط
BIME0.2300.210-8.7

TASC8.7008.000-8.0اس يا س يلTZNI3.1003.3006.5اخلامت

IMOS5.4005.7005.6اخلياطة احلديثة
الكندي النتاج 

اللقاحات
IKLV1.9501.800-7.7

TASC8.0001328.532.4اس يا س يلBBOB0.4801407.838.0مرصف بغداد

BASH0.260757.620.5مرصف اشور ادلويل
الرشق الاوسط 

النتاج الاسامك
AMEF8.600800.319.5

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.210318.88.6مرصف بغدادBBOB0.480678.516.6

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.240277.27.5

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD4.080312.07.6

BASH0.260197.04.8مرصف اشور ادلويلTASC8.000152.34.1اس يا س يل

(%)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

(%)

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)

 2018/5/24ولغايه  2018/5/20 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

(%)

BBOB0.4900.480-2.01407.8678.51991200000.563مرصف بغداد1

BIIB0.4500.4500.03.91.881125000.002املرصف العرايق الاساليم2

BIME0.2300.210-8.7318.869.592525000.128مرصف الرشق الاوسط3
BIBI0.4200.4200.028.011.6301050000.011مرصف الاستامثر العرايق4
BNOI0.5300.5300.00.30.111325000.000املرصف الاهيل العرايق5
BROI0.5500.540-1.87.44.071350000.003مرصف الأئامتن العرايق6
BSUC0.9000.9000.020.318.372250000.008مرصف سومر التجاري7
BBAY0.2300.210-8.742.39.216525000.017مرصف اببل8
BGUC0.2500.240-4.0277.266.561600000.111مرصف اخلليج التجاري9

BMFI0.2300.210-8.769.214.622530250.027مرصف املوصل10
BNOR0.1600.150-6.3108.016.635450000.036مرصف الشامل11
BKUI1.3001.3000.00.10.125200000.000مرصف كوردس تان12
BASH0.2700.260-3.7757.6197.05650000.303مرصف اشور ادلويل13
BMNS0.8600.840-2.33.22.762100000.001مرصف املنصور14
BUND0.1800.170-5.67.01.212425000.003املرصف املتحد15
BELF0.2400.230-4.221.04.82575000.008مرصف ايالف الاساليم16
BCIH2.6502.6500.01.02.726757500.0004مرصف جهيان17

3073.11099.35072663775.0اجملموع

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

(%)

NAME0.5000.5000.05.72.9119100.150الامني للتأأمني1
NGIR0.6300.6300.04.12.5412600.204اخلليج للتامني2

9.85.451260اجملموع

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

(%)

2018/5/24   -   2018/5/20حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



SKTA4.8304.750-1.72.913.53147500.285مدينة العاب الكرخ1
SMRI1.8701.850-1.122.241.042355200.116املعمورة  العقارية2
SNUC0.3500.3500.03.01.157230.145النخبة للمقاوالت العامة3
SBPT17.20017.2000.00.11.83172000.011بغداد العراق للنقل العام4

28.157.38153443اجملموع

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

(%)

IMOS5.4005.7005.64.323.94357000.428اخلياطة احلديثة1
IITC8.0508.000-0.61.19.11940000.228السجاد واملفروشات2
IBPM1.5301.500-2.00.010.02116200.001بغداد لصناعة مواد التغليف3
IBSD4.0004.0802.077.3312.02047235190.044بغداد للمرشوابت الغازية4
IIDP1.2201.190-2.57.08.321205280.041المتورالعراقية5
IHLI0.4500.430-4.476.533.53253210.618الهالل الصناعية6
INCP0.7900.7900.074.458.676119980.490الكميياوية والبالستيكية7
IKLV1.9501.800-7.735.165.3104106920.591الكندي النتاج اللقاحات8
IIEW0.8700.9408.06.55.91414100.435العراقية لالعامل الهندس ية9

IMIB2.5302.500-1.248.4124.2293125000.968الصناعات املعدنية وادلراجات10
IRMC6.5009.05039.23.527.359144170.217انتاج الالبسة اجلاهزة11

334.1668.1866811704اجملموع

HISH12.50012.5000.00.11.31437500.003فنادق عش تار1
HBAY66.00065.000-1.51.7112.315162500000.001فندق اببل2
HBAG8.9208.900-0.20.010.041342120.0001فندق بغداد3
HNTI7.8607.9401.01.29.225496490.019الاستامثرات الس ياحية4
HTVM5.6305.250-6.70.10.8812600.057املدينة الس ياحية يف سد املوصل5
HKAR1.0001.0000.04.44.4850000.087فنادق كربالء6
HSAD18.50020.0008.10.12.19247800.009فندق السدير7

7.6130.06716408650اجملموع

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

(%)

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



AMAP0.3100.3100.00.10.04112710.003احلديثة لالنتاج احليواين1
AMEF8.6008.6000.093.1800.32258031.019اسامك الرشق الاوسط2
AIPM4.5204.6603.11.67.511233000.031انتاج وتسويق اللحوم3
AIRP8.0008.0500.60.020.2528980.006العراقية للمنتجات الزراعية4

94.8808.01927151اجملموع

TASC8.7008.000-8.0152.31328.510724800000.049اس يا س يل1

TZNI3.1003.3006.50.93.0160382830.00005اخلامت2

153.21331.4108.08518282.9اجملموع

3700.84099.5165328484266

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
عدد العقود

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)

المجموع الكلي

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

10813.410812.89ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

022الشركات المتداوله

BQAB1.0001.0000.010800.010800.032500004.3200مرصف القابض الاساليم1

SAEI0.7700.760-1.31.31.0252900.0190الامني لالستامثرات العقارية2

MTAH1.0001.0000.010.610.62450000.0236احلرير للتحويل املايل3

MTNN1.0000.700-30.01.51.22315000.0033النور للتحويل املايل4

10813.410812.89

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

2018/5/24  ولغاية 2018/5/20

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

291.8868.63073.19.49628.26140.90412.111099.312.837.4938805077.515.8املرصيف

____5.0________5.4________9.8____التامني
______________________________الاستامثر

__81.019.8__16.0__57.332.2__18.5__28.135.529__10.0خدمات

26.230.0334.17.8338.99105.76111.3668.115.816.653750.08664.35.8الصناعي

__67.09.0__6.0__130.044.4__57.7__7.611.552__0.9الفنادق

5.3__1.019__0.01__0.1808.0__0.03__0.094.8__الزراعي

75.51.6153.249.2681.03653.78.91331.449.10.6716.011.0108.014.810.2االتصاالت

404.4900.23700.8976.6532.44099.51131421653اجملموع

__

__

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)

-300.0

-200.0
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300.0
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 اتصاالت الزراعي الفنادق صناعي خدمات المصرفي

-271.2 

18.5 

-5.5 

57.7 

-0.1 

644.8 

140.90 

18.5 

105.76 

57.7 

653.7 

412.11 

111.25 

0.1 8.9 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


