
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

2.16-569.21581.80المؤشر العام

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

5400.46355.42188ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

1378.6584.1794.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

41625الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

601.11384.2425578.49الاحد

934.81447.4458577.63االثنني

907.8846.7468582.44الثالاثء

1477.71364.5416574.68الأربعاء

1478.91312.6421569.21امخليس

5,400.46,355.42188اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/8/2  ولغاية 2018/7/29
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



BGUC0.2600.210-19.2مرصف اخلليج التجاريAISP4.1004.84018.0العراقية النتاج البذور

HISH11.85010.300-13.1فنادق عش تارHMAN11.00011.5004.5فندق املنصور

HPAL10.00010.3003.0فندق فلسطني
مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.4000.350-12.5

BNOI0.4100.360-12.2املرصف الاهيل العرايقBMNS0.8600.8802.3مرصف املنصور

HSAD18.00016.000-11.1فندق السديرHBAY45.00046.0002.2فندق اببل

BBOB0.410998.718.5مرصف بغدادBBOB0.4102416.138.0مرصف بغداد

مرصف الرشق 

الاوسط
BIME0.1801689.726.6اس ياس يل لالتصاالتTASC8.350939.117.4

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.350329.75.2العراقية النتاج البذورAISP4.840796.514.7

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.210313.54.9

مرصف جهيان 

الاساليم
BCIH2.650675.812.5

مرصف جهيان 

الاساليم
BCIH2.650255.04.0فندق فلسطنيHPAL10.300387.37.2

(%)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)

 2018/8/2ولغايه  2018/7/29 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

(%)

BCOI0.4800.460-4.2110.651.3911150000.044املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.4300.410-4.72416.1998.74661025000.966مرصف بغداد2

BIIB0.4300.400-7.062.926.6231000000.025املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.1900.180-5.31689.7310.8189450000.676مرصف الرشق الاوسط4
BIBI0.4000.350-12.5329.7121.1116875000.132مرصف الاستامثر العرايق5
BNOI0.4100.360-12.22.00.74900000.001املرصف الاهيل العرايق6
BSUC0.9000.9000.05.34.8132250000.002مرصف سومر التجاري7
BBAY0.2100.190-9.510.52.09475000.004مرصف اببل8
BGUC0.2600.210-19.2313.570.588525000.125مرصف اخلليج التجاري9

BMFI0.2500.2500.021.95.324631250.009مرصف املوصل10
BNOR0.1400.130-7.1168.521.259390000.056مرصف الشامل11
BMNS0.8600.8802.322.119.6132200000.009مرصف املنصور12
BUND0.1500.140-6.747.86.822350000.019املرصف املتحد13
BELF0.2300.210-8.78.91.99525000.004مرصف ايالف الاساليم14
BCIH2.6502.6500.0255.0675.816757500.100مرصف جهيان15
BTRI0.7000.7000.04.02.841848000.002مرصف عرب العراق16

5468.42319.911312135175.0اجملموع

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

(%)

SKTA4.6904.530-3.46.429.43045300.642مدينة العاب الكرخ1

SMRI1.8501.800-2.733.861.263410040.148املعمورة لالستامثرات العقارية2
SBPT16.65017.0002.10.69.612170000.057بغداد العراق للنقل العام3

40.7100.210517000اجملموع

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

(%)

IMAP0.6900.6900.0238.0182.521644643.679املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS5.0004.700-6.03.216.03547000.324اخلياطة احلديثة2

2018/8/2   -   2018/7/29حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



IITC7.7007.250-5.80.21.6736250.044العراقية للسجاد واملفروشات3
IBSD4.0103.940-1.789.8358.31216986920.051بغداد للمرشوابت الغازية4
IIDP1.0601.050-0.9170.6179.419181130.989المتورالعراقية5
IKLV1.7001.600-5.918.530.93495040.312الكندي النتاج اللقاحات6
IIEW0.8000.8000.01.00.8212000.067العراقية لالعامل الهندس ية7
IMIB2.0001.940-3.03.97.62597000.077الصناعات املعدنية وادلراجات8
IRMC8.5008.200-3.50.64.97130630.037انتاج الالبسة اجلاهزة9

525.8782.0466763059.7اجملموع

HPAL10.00010.3003.035.3387.324460410.789فندق فلسطني1
HISH11.85010.300-13.10.66.06360500.016فنادق عش تار2
HBAY45.00046.0002.20.27.213920000.008فندق اببل3
HBAG8.4008.4000.01.613.427322900.042فندق بغداد4
HNTI7.8007.500-3.83.324.841468980.052الوطنية لالستامثرات الس ياحية5
HKAR1.0001.0000.01.81.7850000.036فنادق كربالء6
HMAN11.00011.5004.50.55.87336150.017فندق املنصور7
HSAD18.00016.000-11.10.030.41198240.002فندق السدير8

43.1446.6127311716.6اجملموع

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

(%)

AMEF12.00011.500-4.20.010.1234500.002اسامك الرشق الاوسط1
AISP4.1004.84018.0162.7796.5326508201.549العراقية النتاج البذور2
AIPM4.2504.2500.03.013.09212500.061انتاج وتسويق اللحوم3
AIRP8.0008.0600.80.43.1429020.107العراقية للمنتجات الزراعية4

166.1812.734175520اجملموع

TASC8.5508.350-2.3111.1939.11825885000.036اس يا س يل1

111.1939.1182588500.0اجملموع

6355.45400.421885890971

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

67.874.5113ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.3-22.923.2تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

031الشركات المتداوله

TZNI2.8602.8600.08.123.23352331790.000اخلامت لالتصاالت1

BROI0.4600.430-6.557.525.0361075000.023مرصف االئامتن العرايق2

BZII0.5500.500-9.10.10.111250000.0000مرصف زين العراق3

SOMF12.36012.250-0.92.1426.24349000.5348املوصل ملدن الالعاب4

67.874.5113

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

2018/7/26  ولغاية 2018/7/22

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

167.395.05468.43.11.772.3449.052319.93.12.11741411316.51.2املرصيف

______________________________التامني
______________________________الاستامثر

23.02.540.756.46.141.84.6100.241.74.6142110540.01.0خدمات

86.945.2525.816.58.6346.77153.5782.044.319.62996846621.214.6الصناعي

1.6__2127__83.72__373.9446.6__78.8__34.043.1__الفنادق

____341________812.7________166.1____الزراعي

108.60.4111.197.70.3917.83.1939.197.70.3311185.65.6االتصاالت

385.8177.16355.41378.6584.15400.4216862188اجملموع

__

__

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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 اتصاالت الفنادق صناعي خدمات المصرفي

23.3 37.1 

193.3 

-373.9 

914.7 

72.34 
41.8 

346.77 

917.8 

49.05 
4.6 

153.46 

373.9 

3.1 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


