
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.72-551.77561.44المؤشر العام

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

1425.91540.31072ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 27.8-39.167.0التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

31618الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

147.4253.3168561.38الاحد

130.5227.5178559.35االثنني

201.8398.6212556.53الثالاثء

793.0393.9219553.79الأربعاء

153.2267.0295551.77امخليس

1,425.91,540.31072اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/9/6  ولغاية 2018/9/2
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حركة مؤشر السوق

(مليون)الحجم  (مليون)االسهم  الرقم القياسي



العراقية النتاج 

وتسويق اللحوم
AIPM4.2004.3202.9املرصف الاهيل العرايقBNOI0.3200.270-15.6

املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.4000.4102.5الامني للتأ منيNAME0.3800.350-7.9

BMNS12.05012.3502.5فندق املنصور
مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.3400.320-5.9

العراقية للسجاد 

واملفروشات
IITC7.4007.5001.4

مرصف املنصور 

لالستامثر
BMNS0.9300.880-5.4

BMFI0.1900.180-5.3مرصف املوصلIRMC8.2508.3501.2انتاج الالبسة اجلاهزة

BCIH2.650675.847.4مرصف جهيانBBOB0.410499.532.4مرصف بغداد

BBOB0.410201.214.1مرصف بغدادBCIH2.650255.016.6مرصف جهيان

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.200251.216.3العراقية النتاج البذورAISP4.830122.08.6

BMFI0.180127.28.3مرصف املوصل
بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.670108.87.6

املرصف الاهيل 

العرايق
BNOI0.270119.37.7مرصف اخلليج التجاريBGUC0.20050.53.5

(%)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)

2018/9/6ولغايه 2018/9/2حركه 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

(%)

BCOI0.4400.430-2.384.636.7421075000.034املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.4100.4100.0499.5201.21401025000.200مرصف بغداد2

BIIB0.4000.4102.520.58.461025000.008املرصف العرايق الاساليم3
BIBI0.3400.320-5.938.512.629800000.015مرصف الاستامثر العرايق4
BNOI0.3200.270-15.6119.333.473675000.048املرصف الاهيل العرايق5
BSUC0.9000.9000.00.50.522250000.000مرصف سومر التجاري6
BGUC0.2000.2000.0251.250.555500000.100مرصف اخلليج التجاري7
BMFI0.1900.180-5.3127.224.035454500.050مرصف املوصل8
BASH0.2600.250-3.817.34.46625000.007مرصف اشور9

BMNS0.9300.880-5.40.020.012200000.000مرصف املنصور لالستامثر10
BUND0.1300.1300.02.80.47325000.001املرصف املتحد11
BCIH2.6502.6500.0255.0675.816757500.100مرصف جهيان12
BTRI0.7000.7000.05.03.551848000.002مرصف عرب العراق13

1421.31051.24021956000.0اجملموع

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

(%)

NAME0.3800.350-7.92.40.9813370.063الامني للتأ مني1
2.40.981337اجملموع

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

(%)

SKTA4.7004.680-0.47.635.54146800.760مدينة العاب الكرخ1

SMRI1.8801.800-4.327.249.271410040.119املعمورة لالستامثرات العقارية2
SBPT16.99016.500-2.90.22.55165000.015بغداد لنقل الراكب3

34.987.211745684اجملموع

2018/9/6   -   2018/9/2حركة 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

(%)

IMAP0.6600.650-1.520.813.52442050.322املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS4.2704.150-2.80.20.8541500.019اخلياطة احلديثة2
IITC7.4007.5001.42.216.33837500.442العراقية للسجاد واملفروشات3
IBSD3.8303.670-4.229.4108.81986508120.017بغداد للمرشوابت الغازية4
IIDP1.1001.090-0.90.20.22188030.001المتورالعراقية5
IIEW0.8000.780-2.50.30.2311700.017العراقية لالعامل الهندس ية6
IRMC8.2508.3501.20.22.15495990.004انتاج الالبسة اجلاهزة7

53.3141.9275732488.5اجملموع

HMAN12.05012.3502.50.050.612360990.002فندق املنصور1
HSAD14.00013.500-3.60.23.06167270.018فندق السدير2

0.33.6852825.6اجملموع

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

(%)

AMEF12.00012.0000.00.030.42436000.012اسامك الرشق الاوسط1
AISP4.8004.8300.625.2122.0215507150.240العراقية النتاج البذور2
AIPM4.2004.3202.90.83.6018216000.017انتاج وتسويق اللحوم3
AIRP8.0108.000-0.10.75.3328800.185املنتجات الزراعية4

26.7131.324078,795.0اجملموع

TASC8.0007.850-1.91.29.82224335000.0004اس يا س يل1

1.29.8222433500.0اجملموع

1540.21425.910725300630 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

2829.2937.948ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

34.334.30.0تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

023الشركات المتداوله

TZNI2.8602.8600.012.034.34052331790.0007اخلامت لالتصاالت1

MTNN0.3200.3200.02812.5900.03144006.2500النور للتحويل املايل2

NDSA0.8000.780-2.54.13.2327370.116دار السالم للتامني3

SAEI0.7600.7600.00.50.4152900.007الامني  العقارية4

BZII0.3500.300-14.30.10.031750000.0000مرصف زين العراق5

2829.2937.948

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

2018/9/6  ولغاية 2018/9/2

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

10.695.41421.30.76.74.6626.551051.20.42.5311584022.714.4املرصيف

____8________0.9________2.4____التامني
______________________________الاستامثر

__1175.1__6__87.25.2__4.5__34.97.2__2.5خدمات

8.310.853.315.520.329.9740.4141.921.128.49476727517.124.4الصناعي

____8________3.6________0.3____الفنادق

____240________131.3________26.7____الزراعي

____22________9.8________1.2____االتصاالت

21.4106.21540.239.167.01425.9641251072اجملموع

__

__

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)

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

المصرفي خدمات صناعي

-21.9

4.5

-10.5

4.66
4.5

29.97

26.55

40.44

حجم التداول لغير العراقيين

(شراء)غير العراقيين (بيع)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


