
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.16-579.06585.84المؤشر العام

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

4181.05810.41665ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

882.8809.673.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

43922الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

402.5885.7254582.40الاحد

881.91359.4345577.90االثنني

1058.41861.6446575.94الثالاثء

1053.8894.4298580.42الأربعاء

784.3809.3322579.06امخليس

4,181.05,810.41665اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/6/28  ولغاية 2018/6/24
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



اسامك الرشق 

الاوسط
AMEF8.77011.00025.4

الصناعات املعدنية 

وادلراجات
IMIB2.2202.000-9.9

BGUC0.2300.210-8.7مرصف اخلليج التجاريTASC7.8508.70010.8اس يا س يل

BMNS0.8000.8506.2مرصف املنصور
مرصف ايالف 

الاساليم
BELF0.2500.230-8.0

املرصف الاهيل 

العرايق
BNOI0.4100.4304.9فندق اببلHBAY51.50048.000-6.8

الاستامثرات 

الس ياحية
HNTI7.7007.9002.6انتاج وتسويق اللحومAIPM4.5004.200-6.7

BKUI1.2901144.527.4مرصف كوردس تانBBOB0.4202200.637.9مرصف بغداد

BKUI1.290887.215.3مرصف كوردس تان
بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD4.0701040.224.9

املرصف الاهيل 

العرايق
BNOI0.430501.78.6مرصف بغدادBBOB0.420903.821.6

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.180436.77.5املرصف الاهيل العرايقBNOI0.430204.04.9

BASH0.26099.12.4مرصف اشور ادلويلBASH0.260381.36.6مرصف اشور ادلويل

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

(%)

 2018/6/28ولغايه  2018/6/24 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

(%)

BCOI0.4400.4400.0181.278.3871100000.072املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.4300.420-2.32200.6903.83751050000.880مرصف بغداد2

BIIB0.4600.430-6.5132.560.7121075000.053املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.1900.180-5.3436.780.1102450000.175مرصف الرشق الاوسط4
BIBI0.4000.390-2.5157.961.280975000.063مرصف الاستامثر العرايق5
BNOI0.4100.4304.9501.7204.0491075000.201املرصف الاهيل العرايق6
BROI0.4800.4902.15.22.581225000.002مرصف الأئامتن العرايق7
BSUC0.9000.9000.06.35.662250000.003مرصف سومر التجاري8
BGUC0.2300.210-8.7336.574.260525000.135مرصف اخلليج التجاري9

BMFI0.2000.2000.056.710.721505000.022مرصف املوصل10
BNOR0.1300.1300.04.80.63390000.002مرصف الشامل11
BKUI1.2901.2900.0887.21144.5415160000.222مرصف كوردس تان12
BASH0.2600.2600.0381.399.115650000.153مرصف اشور ادلويل13
BMNS0.8000.8506.213.110.8192125000.005مرصف املنصور14
BUND0.1500.140-6.70.60.13350000.000املرصف املتحد15
BELF0.2500.230-8.03.20.77575000.001مرصف ايالف الاساليم16
BNAI1.2001.2000.00.10.143012000.000املرصف الوطين الاساليم17
BCIH2.6502.6500.00.71.926757500.000مرصف جهيان18
BTRI0.7000.7000.02.01.421848000.001مرصف عرب العراق19

5308.22740.48963109750.0اجملموع

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

(%)

NAME0.4500.440-2.21.30.6116800.034الامني للتأأمني1
NGIR0.6000.560-6.78.84.9811200.438اخلليج للتامني2

10.15.591120اجملموع

2018/6/28   -   2018/6/24حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة 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

(%)

SKTA5.1005.050-1.010.854.49250501.075مدينة العاب الكرخ1
SBPT17.00017.0000.00.23.38170000.020بغداد العراق للنقل العام2

10.957.810017000اجملموع

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

(%)

IMOS5.6005.450-2.73.217.62354500.321اخلياطة احلديثة1
IITC8.0607.700-4.51.612.72338500.326السجاد واملفروشات2
IBSD4.1404.070-1.7252.71040.22567217450.142بغداد للمرشوابت الغازية3
IIDP1.2001.140-5.011.913.615196650.069المتورالعراقية4
IHLI0.4100.390-4.951.220.42648260.414الهالل الصناعية5
INCP0.7700.750-2.6121.791.848113900.801الكميياوية والبالستيكية6
IKLV1.8301.770-3.321.639.573105140.364الكندي النتاج اللقاحات7
IMIB2.2202.000-9.94.89.838100000.096الصناعات املعدنية وادلراجات8
IRMC8.4007.900-6.00.54.15125850.032انتاج الالبسة اجلاهزة9

469.21249.7507800025اجملموع

HPAL12.00012.0000.00.11.67536400.003فندق فلسطني1
HISH11.60011.8502.20.22.34414750.006فنادق عش تار2
HBAY51.50048.000-6.80.523.727960000.025فندق اببل3
HBAG8.5008.6001.21.210.111330580.031فندق بغداد4
HNTI7.7007.9002.64.132.135493990.065الاستامثرات الس ياحية5
HSAD19.50020.0002.60.815.94247800.064فندق السدير6

6.985.788298352اجملموع

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

(%)

AMAP0.2900.2900.00.10.0211890.002احلديثة لالنتاج احليواين1
AMEF8.77011.00025.40.99.4733000.285اسامك الرشق الاوسط2

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

نس به التغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

سعر الاغالق 

(دينار)السابق
رمز الرشكهت امس الرشكه



AIPM4.5004.200-6.70.21.07210000.005انتاج وتسويق اللحوم3
AIRP8.0507.990-0.71.18.8728760.304العراقية للمنتجات الزراعية4

2.319.32325489اجملموع

TASC7.8508.70010.82.822.74226970000.001اس يا س يل1

2.822.7422697000.0اجملموع

5810.44181.016656948737 المجموع الكلي

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
عدد العقود

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)

القمية السوقية

(مليون دينار)



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

2.06.318ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

004الشركات المتداوله

HASH7.3007.3000.00.21.4427450.051فندق اشور1

SAEI0.7600.7600.01.41.1152900.020الامني  العقارية2

MTAH1.0001.0000.00.20.22450000.0004احلرير للتحويل املايل3

SOMF15.00015.0000.00.243.61160000.0603املوصل ملدن الالعاب4

2.06.318 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

2018/6/28  ولغاية 2018/6/24

عدد العقودرمز الرشكهت



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

128.41257.75308.22.41923.6959.12517.262740.42.218.88691448967.716.1املرصيف

____9________5.5________10.1____التامني
______________________________الاستامثر

____100________57.8________10.9____خدمات

197.971.7469.242.18415.28816.28283.11249.765.322.651219350723.918.3الصناعي

1.16.90.00015.949.385.70.010.799880.010.2الفنادق

____23________19.3________2.3____الزراعي

__4228.6__12__22.732.5__7.4__2.831.165__0.9االتصاالت

327.21,330.55810.4882.8809.64181.02022461665اجملموع

__

__

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)
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 اتصاالت الفنادق صناعي المصرفي

-458.1 

533.2 

-9.3 

7.4 
59.12 

816.28 

7.4 

517.26 

283.07 

9.3 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


