
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.51-519.11521.79المؤشر العام

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

1487.72548.71738ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 71.1-10.982.0التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

35718الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

211.8466.1215520.39الاحد

191.1439.6308507.74االثنني

528.1919.3402504.72الثالاثء

350.3562.2434516.24الأربعاء

206.4161.4379519.11امخليس

1,487.72,548.61738اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/10/11  ولغاية 2018/10/7
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.1700.1805.9مرصف بغدادBBOB0.4100.350-14.6

HSAD12.00011.000-8.3فندق السديرAIPM4.5804.8405.7العراقية النتاج البذور

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.4003.5002.9

املرصف املتحد 

لالستامثر
BUND0.1200.110-8.3

TASC7.0006.450-7.9اس يا س يلIMOS3.7003.8002.7اخلياطة احلديثة

الاهلية لالنتاج 

الزراعي
AAHP1.1201.1502.7املرصف الاهيل العرايقBNOI0.2600.240-7.7

BBOB0.350279.218.8مرصف بغدادBMFI0.150852.733.5مرصف املوصل

BBOB0.350813.831.9مرصف بغداد
الكندي النتاج 

اللقاحات البيطرية
IKLV1.500243.716.4

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.180227.58.9العراقية النتاج البذورAIPM4.840231.915.6

الكندي النتاج 

اللقاحات البيطرية
IKLV1.500154.36.1

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.500139.49.4

العراقية لتصنيع 

وتسويق المتور
IIDP1.05094.23.7مرصف املوصلBMFI0.150127.98.6

(%)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)

 2018/10/11ولغايه  2018/10/7 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

(%)

BCOI0.4200.410-2.456.323.2641025000.023املرصف التجاري العرايق1
BBOB0.4100.350-14.6813.8279.2217875000.326مرصف بغداد2

BIIB0.3200.3200.039.612.532800000.016املرصف العرايق الاساليم3
BIBI0.3000.290-3.362.118.224725000.025مرصف الاستامثر العرايق4
BNOI0.2600.240-7.731.27.730600000.012املرصف الاهيل العرايق5
BSUC0.9000.9000.03.22.9162250000.001مرصف سومر التجاري6
BGUC0.1700.1805.9227.541.047450000.091مرصف اخلليج التجاري7
BMFI0.1600.150-6.3852.7127.9151378750.338مرصف املوصل8
BMNS0.7200.710-1.441.329.4481775000.017مرصف املنصور لالستامثر9

BUND0.1200.110-8.310.81.215275000.004املرصف املتحد10
BELF0.2200.2200.01.00.21550000.0004مرصف ايالف الاساليم11

2139.5543.4645970375.0اجملموع

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

(%)

NAME0.3300.320-3.00.20.1312220.004الامني للتأ مني1
0.20.131222اجملموع

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

(%)

SKTA4.5904.500-2.09.341.07445000.927مدينة العاب الكرخ1
SMRI1.7701.660-6.217.028.549378150.075املعمورة لالستامثرات العقارية2
SNUC0.3600.3600.01.00.417430.048النخبة للمقاوالت3

27.369.912442315اجملموع

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

(%)

IMAP0.6500.640-1.510.66.72241400.164املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS3.7003.8002.72.38.71638000.228اخلياطة احلديثة2

2018/10/11   -   2018/10/7حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



IITC7.2007.2500.70.96.41236250.180العراقية للسجاد واملفروشات3
IBPM1.2601.2801.60.050.1313820.005بغداد  ملواد التغليف4
IBSD3.4003.5002.942.8139.43136206660.024بغداد للمرشوابت الغازية5
IIDP1.0501.0500.094.299.422181130.546المتورالعراقية6
IKLV1.6101.500-6.8154.3243.73489102.597الكندي النتاج اللقاحات7
IRMC8.4208.4200.00.10.41134130.003انتاج الالبسة اجلاهزة8

305.1504.8423674048.6اجملموع

HBAG8.4008.4000.00.11.02322900.003فندق بغداد1
HNTI7.0107.000-0.10.95.913437710.014الوطنية لالستامثرات الس ياحية2
HKAR1.0201.010-1.00.10.1150500.002فنادق كربالء3
HMAN11.50011.5000.00.11.25336150.004فندق املنصور4
HSAD12.00011.000-8.30.78.016136290.059فندق السدير5

1.916.337128354.1اجملموع

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

(%)

AAHP1.1201.1502.70.020.0216610.003الاهلية لالنتاج الزراعي1

AMAP0.2900.2900.00.030.01111890.001احلديثة لالنتاج احليواين2
AMEF9.7509.7500.01.8017.55229250.600اسامك الرشق الاوسط3
AISP4.5804.8405.750.4231.9320508200.480العراقية النتاج البذور4
AIPM4.5004.450-1.120.5188.99157222500.410انتاج وتسويق اللحوم5
AIRP8.2008.000-2.41.310.31328800.359العراقية للمنتجات الزراعية6

74.0348.849478,875.0اجملموع

TASC7.0006.450-7.90.64.51219995000.00021اس يا س يل1

0.64.5121999500.0اجملموع

2548.71487.717383894690

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

16.734.762ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.00.00.00تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

020الشركات المتداوله

BROI0.4300.420-2.314.546.04191050000.0058مرصف االئامتن العرايق1

SOMF13.67013.550-0.92.1328.684354200.5334املوصل ملدن الالعاب2

16.734.762

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

2018/10/11  ولغاية 2018/10/7

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

25.1196.92139.51.29.29.669.4543.41.812.829436454.56.7املرصيف

____3________0.1________0.2____التامني
______________________________الاستامثر

____124________69.9________27.3____خدمات

0.52.9305.10.20.91.49.4504.80.31.866614231.414.4الصناعي

____37________16.3______1.9____الفنادق

__4940.2__1__348.80.002__0.01__74.00.04__0.03الزراعي

25.0__312__70.89__3.24.5__70.2__0.50.6___االتصاالت

25.7200.22548.710.982.01487.7361071738اجملموع

__

__

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)

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

 اتصاالت الزراعي صناعي المصرفي

-59.9 

-8.0 

0.01 

-3.2 

9.6 

1.4 
0.01 

69.4 

9.4 3.2 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات




