
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

561.44556.540.88المؤشر العام

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

10926.730328.7862ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 37.3-145.4182.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

28144الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

675.1834.3227559.05االثنني

603.7526.7262558.86الثالاثء

544.9450.2177556.79الأربعاء

9102.928517.5196561.44امخليس

10,926.730,328.7862اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/8/30  ولغاية 2018/8/27
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



مرصف املنصور 

لالستامثر
NAME0.4000.380-5.0الامني للتأ مني0.8500.9309.4

IMOS4.3604.270-2.1اخلياطة احلديثةIIDP1.0501.1004.8المتورالعراقية

IRMC8.0008.2503.1انتاج الالبسة اجلاهزة
بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.8903.830-1.5

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.3300.3403.0العراقية النتاج البذورAISP4.8404.800-0.8

الوطنية لالستامثرات 

الس ياحية
HNTI7.4007.6002.7

BMFI0.19015485.451.1مرصف املوصل
املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.4004947.745.3

املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.40012369.040.8مرصف املوصلBMFI0.1902942.326.9

BBOB0.410646.42.1مرصف بغداد
بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.8301606.314.7

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.200495.71.6مرصف جهيانBCIH2.650675.86.2

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.830414.61.4مرصف بغدادBBOB0.410265.62.4

(%)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)

 2018/8/30ولغايه  2018/8/27 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

(%)

BCOI0.4300.4402.3323.4139.21411100000.129املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.4100.4100.0646.4265.61481025000.259مرصف بغداد2

BIIB0.3900.4002.612369.04947.7421000004.948املرصف العرايق الاساليم3
BIBI0.3300.3403.06.02.01850000.002مرصف الاستامثر العرايق4
BNOI0.3200.3200.0212.368.182800000.085املرصف الاهيل العرايق5
BSUC0.9000.9000.04.03.682250000.002مرصف سومر التجاري6
BGUC0.2000.2000.0495.798.378500000.198مرصف اخلليج التجاري7
BMFI0.1900.1900.015485.42942.330479756.133مرصف املوصل8
BMNS0.8500.9309.47.87.182325000.003مرصف املنصور لالستامثر9

BUND0.1300.1300.039.35.420325000.016املرصف املتحد10
BCIH1.2001.2100.80.040.0513085500.000املرصف الوطين الاساليم11
BCIH2.6502.6500.0255.0675.816757500.100مرصف جهيان12

29844.49155.05602049775.0اجملموع

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

(%)

NAME0.4000.380-5.00.20.1114510.004الامني للتأ مني1
0.20.111451اجملموع

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

(%)

SKTA4.6004.7002.27.032.86647000.704مدينة العاب الكرخ1

SMRI1.8501.8801.626.048.338428260.114املعمورة لالستامثرات العقارية2

33.081.210447526اجملموع

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

(%)

IMAP0.6500.6601.523.015.22342700.355املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS4.3604.270-2.10.72.9542700.069اخلياطة احلديثة2

2018/8/30   -   2018/8/27حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



IITC7.3507.4000.70.74.91537000.133العراقية للسجاد واملفروشات3
IBSD3.8903.830-1.5414.61606.3646791850.234بغداد للمرشوابت الغازية4
IIDP1.0501.1004.80.60.72189750.003المتورالعراقية5
IRMC8.0008.2503.10.53.98490050.008انتاج الالبسة اجلاهزة6

440.01634.0117759404.9اجملموع

HNTI7.4007.6002.70.010.13475230.0001الوطنية لالستامثرات الس ياحية1
HKAR1.0001.0000.02.42.4750000.047فنادق كربالء2
HMAN11.80012.0502.11.112.913352220.037فندق املنصور3
HSAD14.00014.0000.00.11.97173460.011فندق السدير4

3.617.230105091.0اجملموع

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

(%)

AISP4.8404.800-0.86.330.339504000.060العراقية النتاج البذور1
AIPM4.1004.2002.40.95.47210000.018انتاج وتسويق اللحوم2

7.235.74671,400.0اجملموع

TASC8.0008.0000.00.53.7424800000.0001اس يا س يل1

0.53.742480000.0اجملموع

30328.710926.78625514649

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

45009.515773.540ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.2-23.123.3تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

011الشركات المتداوله

TZNI2.8602.8600.08.022.93352331790.0004اخلامت لالتصاالت1

BZII0.5000.350-30.045001.515750.678750018.0006مرصف زين العراق3

45009.515773.540

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

2018/8/30  ولغاية 2018/8/27

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

258.2363.229844.40.91.2103.03136.429155.01.11.497911656014.120.7املرصيف

____1________0.1________0.2____التامني
______________________________الاستامثر

21.74.033.065.812.140.07.481.249.39.1631410429.83.8خدمات

11.010.1440.02.52.342.4038.81634.02.62.38242311720.519.7الصناعي

____30________17.2________3.6____الفنادق

____46________35.7________7.2____الزراعي

____4________3.7________0.5____االتصاالت

290.9377.330328.7185.4182.710926.7134143862اجملموع

__

__

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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 صناعي خدمات المصرفي

-33.4 

32.6 

3.6 

103.03 

40.0 
42.40 

136.42 

7.4 

38.82 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


