
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.64-553.38562.61المؤشر العام

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

2914.63380.71301ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 65.6-203.2268.8التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

29617الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

355.9769.4240560.90الاحد

739.4971.6272555.70االثنني

619.2431.3303558.45الثالاثء

536.0327.0234556.70الأربعاء

664.1881.3252553.38امخليس

2,914.63,380.71301اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/8/16  ولغاية 2018/8/12
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



مرصف ايالف 

الاساليم
BELF0.2100.2204.8مرصف املوصلBMFI0.2100.180-14.3

BUND0.1400.120-14.3املرصف املتحدHSAD13.50014.0003.7فندق السدير

العراقية للسجاد 

واملفروشات
IITC7.1307.3503.1املرصف الاهيل العرايقBNOI0.3500.320-8.6

اسامك الرشق 

الاوسط
AMEF11.75012.0002.1

املرصف التجاري 

العرايق
BCOI0.4600.430-6.5

IMOS4.7004.400-6.4اخلياطة احلديثةIIDP1.0401.0501.0المتورالعراقية

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.1901230.836.4

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.8801700.058.3

BGUC0.190241.18.3مرصف اخلليج التجاريBMFI0.190639.418.9مرصف املوصل

BBOB0.400230.57.9مرصف بغدادBBOB0.400567.416.8مرصف بغداد

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.880437.412.9العراقية النتاج البذورAISP4.730181.36.2

املنصور للصناعات 

ادلوائية
IMAP0.630116.63.4مرصف املوصلBMFI0.180115.64.0

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

(%)

 2018/8/16ولغايه  2018/8/12 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

(%)

BCOI0.4600.430-6.5107.447.5741075000.043املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.4000.4000.0567.4230.51511000000.227مرصف بغداد2

BIIB0.4000.390-2.510.34.011975000.004املرصف العرايق الاساليم3
BIBI0.3400.330-2.960.520.529825000.024مرصف الاستامثر العرايق4
BNOI0.3500.320-8.694.430.665800000.038املرصف الاهيل العرايق5
BSUC0.9000.9000.06.25.5112250000.002مرصف سومر التجاري6
BGUC0.2000.190-5.01230.8241.1134475000.492مرصف اخلليج التجاري7
BMFI0.2100.180-14.3639.4115.689454500.253مرصف املوصل8
BKUI1.2701.250-1.63.64.533750000.001مرصف كوردس تان9

BUND0.1400.120-14.38.51.014300000.003املرصف املتحد10
BELF0.2100.2204.82.70.66550000.001مرصف ايالف الاساليم11

2731.2701.45871245450.0اجملموع

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

(%)

SKTA4.6004.550-1.17.333.43445500.730مدينة العاب الكرخ1

SMRI1.7901.7900.017.932.336407760.079املعمورة لالستامثرات العقارية2
SBPT16.99016.9900.00.24.06169900.023بغداد العراق للنقل العام3

25.469.67616990اجملموع

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

(%)

IMAP0.6600.630-4.5116.676.08340751.802املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS4.7004.400-6.48.035.37444000.797اخلياطة احلديثة2
IITC7.1307.3503.14.633.14136750.912العراقية للسجاد واملفروشات3
IBSD3.9103.880-0.8437.41700.01256880520.247بغداد للمرشوابت الغازية4
IIDP1.0401.0501.05.15.216181130.029المتورالعراقية5
IRMC8.2008.000-2.40.10.41475200.001انتاج الالبسة اجلاهزة6

571.61850.0340765835.0اجملموع

2018/8/16   -   2018/8/12حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



HNTI7.6507.400-3.35.238.233462720.083الوطنية لالستامثرات الس ياحية1
HKAR1.0001.0000.00.30.3350000.005فنادق كربالء2
HMAN11.51011.5500.30.34.08337610.012فندق املنصور3
HSAD13.50014.0003.70.911.713173460.069فندق السدير4

6.654.257102378.9اجملموع

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

(%)

AMEF11.75012.0002.10.040.5136000.013اسامك الرشق الاوسط1
AISP4.9404.730-4.337.5181.3177496650.357العراقية النتاج البذور2
AIPM4.1004.1000.02.49.813205000.048انتاج وتسويق اللحوم3
AIRP8.0808.000-1.01.411.5628800.397العراقية للمنتجات الزراعية4

41.3203.119776,645.0اجملموع

TASC8.3508.000-4.24.536.24424800000.001اس يا س يل1

4.536.2442480000.0اجملموع

3380.72914.613014687299 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

18722.46016.637ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

28.622.56.1تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

003الشركات المتداوله

TZNI2.8602.8600.010.028.63152331790.001اخلامت لالتصاالت1

NDSA0.8000.8000.00.020.02128070.001دار السالم للتامني2

MTNN0.3200.3200.018712.45988.051440041.5831النور للتحويل املايل3

18722.46016.637 اجملموع اللكي

معدل 

ن 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)

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

2018/8/16  ولغاية 2018/8/12 من

عدد العقودرمز الرشكهت



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

409.6825.72731.215.030.294.47165.43701.413.523.58758758712.814.8املرصيف

______________________________التامني
______________________________الاستامثر

__25.07632.9____12.625.449.70.022.969.6خدمات

18.026.6571.63.14.769.51103.41850.03.85.59406634011.819.4الصناعي

____57________54.2______6.6____الفنادق

____197________203.1______41.3____الزراعي

__4427.3__12____36.2__16.3__4.544.7__2.0االتصاالت

442.2852.43380.7203.2268.82914.61521531301اجملموع

__

__

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)

-100.0

-50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي

-71.0 

22.9 

-33.8 

16.3 

94.47 

22.9 

69.51 

16.3 

165.43 

103.36 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


