
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

2.14-521.79533.21المؤشر العام

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

828.1589.7711ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

48.824.324.6التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

34119الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

142.181.5147532.11الاحد

110.2341.3141528.81االثنني

77.4106.4112526.75الثالاثء

114.0187.1156522.08الأربعاء

146.0111.8155521.79امخليس

589.7828.1711اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/10/4  ولغاية 2018/9/30
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



IIDP1.0101.0504.0المتورالعراقية
اسامك الرشق 

الاوسط
AMEF11.5009.750-15.2

BGUC0.1900.170-10.5مرصف اخلليج التجاري

املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.3500.320-8.6

IMOS4.0003.700-7.5اخلياطة احلديثة

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.5903.400-5.3

BMFI0.160522.963.1مرصف املوصل
بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.400115.919.7

العراقية لتصنيع 

وتسويق المتور
IIDP1.05047.55.7العراقية النتاج البذورAISP4.580102.117.3

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.30039.04.7مرصف املوصلBMFI0.16083.714.2

املرصف الاهيل 

العرايق
BNOI0.26036.14.4

العراقية لتصنيع 

وتسويق المتور
IIDP1.05048.08.1

املرصف التجاري 

العرايق
BCOI0.42035.94.3

مدينة العاب الكرخ 

الس ياحية
SKTA4.59040.86.9

(%)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)

 2018/10/4ولغايه  2018/9/30 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

(%)

BCOI0.4300.420-2.335.915.5231050000.014املرصف التجاري العرايق1

BIIB0.3500.320-8.617.05.819800000.007املرصف العرايق الاساليم2
BIBI0.3000.3000.039.011.514750000.016مرصف الاستامثر العرايق3
BNOI0.2600.2600.036.19.427650000.014املرصف الاهيل العرايق4
BSUC0.9000.9000.00.90.872250000.000مرصف سومر التجاري5
BGUC0.1900.170-10.50.010.0021425000.000مرصف اخلليج التجاري6
BMFI0.1600.1600.0522.983.779404000.207مرصف املوصل7
BASH0.2500.2500.00.90.25625000.000مرصف اشور ادلويل8
BMNS0.7300.720-1.420.014.2381800000.008مرصف املنصور لالستامثر9

BUND0.1200.1200.015.41.811300000.006املرصف املتحد10
BELF0.2200.2200.00.40.12550000.0002مرصف ايالف الاساليم11

688.5143.1226960400.0اجملموع

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

(%)

NAME0.3300.3300.00.80.3912600.022الامني للتأ مني1
0.80.391260اجملموع

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

(%)

SKTA4.7704.590-3.88.840.86745900.878مدينة العاب الكرخ1
SMRI1.8001.770-1.74.47.719403210.019املعمورة لالستامثرات العقارية2
SBPT17.35017.000-2.00.610.313170000.061بغداد العراق للنقل العام3

13.758.89944911اجملموع

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

(%)

IMAP0.6700.650-3.05.03.3342050.077املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS4.0003.700-7.50.31.2237000.032اخلياطة احلديثة2

2018/10/4   -   2018/9/30حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



IITC7.3507.200-2.00.53.51236000.095العراقية للسجاد واملفروشات3
IBSD3.5903.400-5.333.3115.9866029320.019بغداد للمرشوابت الغازية4
IIDP1.0101.0504.047.548.09181130.275المتورالعراقية5
IRMC8.5008.420-0.90.32.59500150.005انتاج الالبسة اجلاهزة6

86.9174.4121682564.4اجملموع

HNTI7.2007.010-2.63.021.350438340.048الوطنية لالستامثرات الس ياحية1
HKAR1.0201.0200.00.20.2451000.003فنادق كربالء2
HMAN11.50011.5000.00.33.05336150.009فندق املنصور3
HSAD13.40012.000-10.40.10.73148680.005فندق السدير4

3.525.16297416.0اجملموع

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

(%)

AMEF11.5009.750-15.22.7427.24629250.914اسامك الرشق الاوسط1
AISP4.7604.580-3.822.1102.1137480900.210العراقية النتاج البذور2
AIPM4.5604.500-1.35.6425.5041225000.113انتاج وتسويق اللحوم3
AIRP8.4608.200-3.13.729.8429521.014العراقية للمنتجات الزراعية4

34.1184.618876,467.0اجملموع

TASC7.3907.000-5.30.53.4621700000.00015اس يا س يل1

0.53.462170000.0اجملموع

828.1589.77114033018

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

24901.17476.335ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.040.00.04تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

022الشركات المتداوله

BROI0.4300.4300.00.10.0411075000.0000مرصف االئامتن العرايق1

NDSA0.6300.510-19.00.40.2117900.012دار السالم للتامني2

BZII0.3000.3000.024900.17470.033750009.9600مرصف زين العراق3

SOMF13.75013.670-0.60.446.03054680.1110املوصل ملدن الالعاب4

24901.17476.335

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

2018/10/4  ولغاية 2018/9/30

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

__2267.5__17__143.15.0__7.12__688.52.3__16.1املرصيف

____9________0.3________0.8____التامني
______________________________الاستامثر

__9914.1__14__58.811.6__6.84__13.728.0__3.9خدمات

9.93.586.911.34.034.7712.44174.419.97.1315312112.42.5الصناعي

0.11.33.52.936.10.18.825.10.435.031.021.0621.633.9الفنادق

____188________184.6________34.1____الزراعي

0.40.50.089.63.03.40.089.625.060.083.3االتصاالت

29.95.2828.148.824.3589.74729711اجملموع

__

__

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)

-10.0

-5.0

0.0

5.0
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35.0

 اتصاالت الفنادق صناعي خدمات المصرفي

7.1 6.8 

22.3 

-8.7 

-3.0 

7.12 
6.84 

34.77 

0.1 

12.44 

8.8 

3.02 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


