
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

2.79-545.12560.78المؤشر العام

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

4413.07752.52076ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 577.3-1377.01954.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

39225الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

738.6830.3378553.61الاحد

571.8704.4297551.33االثنني

477.4580.3273547.30الثالاثء

1075.42484.5467540.07الأربعاء

1549.83152.9661545.12امخليس

4,413.07,752.52076اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/7/19  ولغاية 2018/7/15
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



املعمورة لالستامثرات 

العقارية
SMRI1.5801.75010.8فندق السديرHSAD24.20019.000-21.5

بغداد العراق للنقل 

العام
SBPT16.60016.9001.8مرصف اخلليج التجاريBGUC0.2100.180-14.3

BBOB0.3700.320-13.5مرصف بغداد

HPAL11.0209.550-13.3فندق فلسطني

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.3300.290-12.1

BBOB0.3201694.038.4مرصف بغدادBBOB0.3205202.167.1مرصف بغداد

BKUI1.2901164.326.4مرصف كوردس تانBKUI1.290902.511.6مرصف كوردس تان

BASH0.250275.43.6مرصف اشور
بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.970693.915.4

BMNS0.840195.84.4مرصف املنصورBMNS0.840233.13.0مرصف املنصور

SMRI1.750142.23.2املعمورة العقاريةBCOI0.380195.62.5املرصف التجاري

(%)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)

 2018/7/19ولغايه  2018/7/15 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

(%)

BCOI0.4100.380-7.3195.675.392950000.078املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.3700.320-13.55202.11694.0738800002.081مرصف بغداد2

BIIB0.3900.370-5.132.412.121925000.013املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.1600.150-6.3108.816.340375000.044مرصف الرشق الاوسط4
BIBI0.3300.290-12.1108.732.166725000.043مرصف الاستامثر العرايق5
BNOI0.4500.410-8.94.52.0101025000.002املرصف الاهيل العرايق6
BSUC0.9000.9000.01.00.932250000.000مرصف سومر التجاري7
BBAY0.1700.1700.011.21.87425000.004مرصف اببل8
BGUC0.2100.180-14.3137.126.133450000.055مرصف اخلليج التجاري9

BMFI0.2000.2000.040.97.826505000.016مرصف املوصل10
BNOR0.1100.100-9.187.28.821300000.029مرصف الشامل11
BKUI1.2901.2900.0902.51164.3495160000.226مرصف كوردس تان12
BASH0.2700.250-7.4275.470.342625000.110مرصف اشور ادلويل13
BMNS0.8400.8400.0233.1195.8482100000.093مرصف املنصور14
BUND0.1200.110-8.3101.610.843275000.041املرصف املتحد15
BELF0.2200.210-4.50.60.12525000.0002مرصف ايالف الاساليم16
BNAI1.2001.2000.00.10.133012000.00005املرصف الوطين الاساليم17

7442.73318.712442042700.0اجملموع

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

(%)

SKTA4.8004.520-5.85.324.42445200.532مدينة العاب الكرخ1

SMRI1.5801.75010.881.5142.2221398650.3577املعمورة لالستامثرات العقارية2
SBPT16.60016.9001.80.22.65169000.015بغداد العراق للنقل العام3

87.0169.125016900اجملموع

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

(%)

2018/7/19   -   2018/7/15حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



IMOS5.4005.200-3.71.57.91652000.148اخلياطة احلديثة1
IITC7.7907.700-1.22.619.94638500.515السجاد واملفروشات2
IBSD3.9703.9700.0178.3693.92587040120.101بغداد للمرشوابت الغازية3
IIDP1.1201.1200.04.55.05193200.026المتورالعراقية4
IKLV1.7601.700-3.416.127.660100980.271الكندي النتاج اللقاحات5
IIEW0.8000.8000.01.00.8512000.067العراقية لالعامل الهندس ية6
IMIB1.9001.800-5.30.40.6390000.007الصناعات املعدنية وادلراجات7
IRMC8.3508.200-1.80.10.65130630.005انتاج الالبسة اجلاهزة8

204.4756.3398765743اجملموع

HPAL11.0209.550-13.32.020.230426890.046فندق فلسطني1
HBAY46.00042.000-8.70.28.08840000.009فندق اببل2
HBAG8.4508.300-1.80.10.82319050.002فندق بغداد3
HNTI7.9007.500-5.10.85.912468980.012الوطنية لالستامثرات الس ياحية4
HKAR1.0001.0000.00.10.1250000.002فنادق كربالء5
HMAN11.50011.000-4.31.212.917321530.040فندق املنصور6
HSAD24.20019.000-21.51.126.737235410.092فندق السدير7

5.574.6108266185.2اجملموع

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

(%)

AMEF12.00012.0000.00.020.3236000.007اسامك الرشق الاوسط1
AIPM4.1004.050-1.22.610.733202500.053انتاج وتسويق اللحوم2
AIRP7.7507.7500.00.32.0527900.072العراقية للمنتجات الزراعية3

2.913.04023850اجملموع

TASC8.7008.150-6.39.981.33625265000.003اس يا س يل1

9.981.3362526500.0اجملموع

7752.54413.020765641878

القمية السوقية

(مليون دينار)

سعر الاغالق 

(دينار)السابق
رمز الرشكهت امس الرشكه

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)

المجموع الكلي

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

115.1161.3186ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

100.1100.10.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

041الشركات المتداوله

TZNI2.8602.8600.035.0100.13652331790.002اخلامت لالتصاالت1

BROI0.4200.350-16.777.128.666875000.031مرصف االئامتن العرايق2

HASH7.4007.200-2.70.32.2427070.080فندق اشور3

BZII0.7000.550-21.40.30.131375000.0001مرصف زين العراق4

SOMF13.35011.270-15.62.5230.27745080.6292املوصل ملدن الالعاب5

115.1161.3186

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

2018/7/19  ولغاية 2018/7/15

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

1798.14704.07442.724.15963.20710.641590.423318.721.447.92193631124415.550.7املرصيف

______________________________التامني
______________________________الاستامثر

41.34.14.11017.166100.0072.87.1169.143.04.2072325028.81.2خدمات

133.180.980.9164.533100.00519.78314.9756.368.741.641558139838.920.4الصناعي

____108________74.6________5.5____الفنادق

____40________13.0________2.9____الزراعي

9.05.19.990.83851.4773.841.881.390.851.432183658.322.2االتصاالت

1,981.54,794.07546.11377.01,954.24413.04417232076اجملموع

__

__

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)

-1000.0
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 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي

-879.8 

65.7 
204.9 

32.0 

710.64 

72.8 

519.78 

73.8 

1590.42 

7.1 

314.90 

41.8 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


