
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.16-562.61569.21المؤشر العام

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

7386.523129.61873ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 134.9-82.4217.3التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

38818الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

4328.617202.8288571.17الاحد

625.4833.1404572.02االثنني

457.2705.2432568.52الثالاثء

1637.33767.6480565.99الأربعاء

338.1620.9269562.61امخليس

7,386.523,129.61873اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/8/9  ولغاية 2018/8/5
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



BMFI0.2500.210-16.0مرصف املوصلHBAY46.00047.6003.5فندق اببل

اسامك الرشق 

الاوسط
AMEF11.50011.7502.2فندق السديرHSAD16.00013.500-15.6

BNOR0.1300.110-15.4مرصف الشاملAISP4.8404.9402.1العراقية النتاج البذور

الوطنية لالستامثرات 

الس ياحية
HNTI7.5007.6502.0

الاهلية لالنتاج 

الزراعي
AAHP1.2501.120-10.4

SKTA4.5304.6001.5مدينة العاب الكرخ
الصناعات املعدنية 

وادلراجات
IMIB1.9401.750-9.8

BMFI0.2104020.854.4مرصف املوصلBMFI0.21016755.572.4مرصف املوصل

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.2003446.014.9مرصف اخلليج التجاريBGUC0.200702.49.5

BCIH2.650675.89.1مرصف جهيانBBOB0.4001424.76.2مرصف بغداد

املنصور للصناعات 

ادلوائية
IMAP0.660484.82.1العراقية النتاج البذورAISP4.940618.28.4

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.180267.01.2مرصف بغدادBBOB0.400589.08.0

(%)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)

 2018/8/9ولغايه  2018/8/5 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

(%)

BCOI0.4600.4600.046.821.8481150000.019املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.4100.400-2.41424.7589.02831000000.570مرصف بغداد2

BIIB0.4000.4000.05.42.241000000.002املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.1800.1800.0267.047.533450000.107مرصف الرشق الاوسط4
BIBI0.3500.340-2.961.821.621850000.025مرصف الاستامثر العرايق5
BNOI0.3600.350-2.873.027.727875000.029املرصف الاهيل العرايق6
BBAY0.1900.1900.06.91.27475000.003مرصف اببل7
BGUC0.2100.200-4.83446.0702.4253500001.378مرصف اخلليج التجاري8
BMFI0.2500.210-16.016755.54020.832530256.636مرصف املوصل9

BNOR0.1300.110-15.479.09.123330000.026مرصف الشامل10
BMNS0.8800.850-3.40.20.222125000.000مرصف املنصور11
BUND0.1400.1400.00.80.12350000.000املرصف املتحد12
BELF0.2100.2100.00.30.11525000.000مرصف ايالف الاساليم13
BCIH2.6502.6500.0255.0675.816757500.100مرصف جهيان14
BTRI0.7000.7000.02.11.521848000.001مرصف عرب العراق15

22424.46120.97391876575.0اجملموع

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

(%)

SKTA4.5304.6001.514.366.35746001.432مدينة العاب الكرخ1

SMRI1.8001.790-0.627.449.533407760.120املعمورة لالستامثرات العقارية2
SBPT17.00016.990-0.10.59.012169900.053بغداد العراق للنقل العام3

42.2124.810216990اجملموع

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

(%)

IMAP0.6900.660-4.3484.8332.011242707.495املنصور للصناعات ادلوائية1
IITC7.2507.130-1.72.618.71935650.524العراقية للسجاد واملفروشات2
IBSD3.9403.910-0.84.919.1276933720.003بغداد للمرشوابت الغازية3

2018/8/9   -   2018/8/5حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



IIDP1.0501.040-1.026.427.612179400.153المتورالعراقية4
IKLV1.6001.6100.68.413.51695630.142الكندي النتاج اللقاحات5
IIEW0.8000.8000.01.00.8212000.067العراقية لالعامل الهندس ية6
IMIB1.9401.750-9.82.13.71087500.042الصناعات املعدنية وادلراجات7

530.2415.5198738660.0اجملموع

HPAL10.30010.3000.00.77.47460410.016فندق فلسطني1
HISH10.30010.000-2.93.635.943350000.102فنادق عش تار2
HBAY46.00047.6003.50.010.33952000.000فندق اببل3
HBAG8.4008.4000.00.040.33322900.001فندق بغداد4
HNTI7.5007.6502.01.39.923478350.021الوطنية لالستامثرات الس ياحية5
HMAN11.50011.5100.11.011.819336440.035فندق املنصور6
HSAD16.00013.500-15.61.014.729167270.081فندق السدير7

7.780.3127306736.3اجملموع

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

(%)

AAHP1.2501.120-10.41.21.336440.202الاهلية لالنتاج الزراعي1
AMEF11.50011.7502.20.010.1135250.002اسامك الرشق الاوسط2
AISP4.8404.9402.1119.2618.2657518701.135العراقية النتاج البذور3
AIPM4.2504.100-3.53.615.431205000.072انتاج وتسويق اللحوم4
AIRP8.0608.0800.20.32.4329090.083العراقية للمنتجات الزراعية5

124.2637.469579,447.8اجملموع

TASC8.3508.3500.00.97.71225885000.000اس يا س يل1

0.97.712.02588500.0اجملموع

23129.67386.518735606909

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

13542.24378.298ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.3-28.628.9تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

الشركات المتداوله

TZNI2.8602.8600.010.128.92752331790.001اخلامت لالتصاالت1

BROI0.4300.420-2.349.120.7351050000.020مرصف االئامتن العرايق2

NDSA0.9200.800-13.03.73.0228070.107دار السالم للتامني3

HASH7.2007.2000.00.10.7127070.027فندق اشور4

NAHF0.4000.390-2.52.00.849750.082الاهلية للتامني5

VBAT0.7200.7200.00.020.0117200.002الباتك لالستامثرات املالية6

MTNN0.3200.3200.013473.14311.441440029.9402النور للتحويل املايل7

VZAF0.4500.360-20.03.11.114140.269لزوراء لالستامثر املايل8

SOMF12.25012.6603.30.9211.62350640.2295املوصل ملدن الالعاب9

13542.24378.298

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

2018/7/26  ولغاية 2018/7/22 من

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

184.7861.122424.40.83.848.76206.496120.90.83.3742877395.711.8املرصيف

______________________________التامني
______________________________الاستامثر

__10213.7__14__124.814.4__18.0__42.223.7__10.0خدمات

4.02.8530.20.80.515.6610.9415.53.82.611191985.64.5الصناعي

____127________80.3________7.7____الفنادق

____695________637.4________124.2____الزراعي

____12________7.7________0.9____االتصاالت

198.7863.923129.682.4217.37386.567961873اجملموع

__

__

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)

-200.0

-150.0

-100.0
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50.0
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250.0

 صناعي خدمات المصرفي

-157.7 

18.0 4.8 

48.76 

18.0 
15.66 

206.49 

10.85 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


