
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

499.99499.940.01المؤشر العام

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

7080.79087.51723ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 200.4-180.1380.4التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

341114الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

306.8647.5342500.24الاحد

300.8746.4331501.21االثنني

171.3161.0226497.08الثالاثء

431.11648.8413498.21الأربعاء

5870.75883.8411499.99امخليس

7,080.79,087.51723اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/10/25  ولغاية 2018/10/21
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حركة مؤشر السوق

(مليون)الحجم  (مليون)االسهم  الرقم القياسي



املعمورة لالستامثرات 

العقارية
SMRI1.5501.79015.5

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.1400.120-14.3

BUND0.1100.100-9.1املرصف املتحدTASC7.0007.70010.0اس يا س يل

مرصف ايالف 

الاساليم
BELF0.2200.2409.1انتاج الالبسة اجلاهزةIRMC8.9908.250-8.2

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.2900.3003.4مرصف اشور ادلويلBASH0.2500.230-8.0

املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.3000.3103.3النخبة للمقاوالتSNUC0.3600.340-5.6

BKUI1.1505520.078.0مرصف كوردس تانBKUI1.1504800.052.8مرصف كوردس تان

مرصف الرشق 

BIMEالاوسط
0.1202796.130.8

مرصف الرشق 

الاوسط
BIME0.120345.94.9

BBOB0.300614.26.8مرصف بغداد
بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.550186.82.6

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.300201.42.2مرصف بغدادBBOB0.300186.62.6

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.170133.41.5العراقية النتاج البذورAISP4.800179.12.5

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)

(%)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

(%)

2018/10/25ولغايه 2018/10/21حركه 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

(%)

BCOI0.4000.4000.024.49.9181000000.010املرصف التجاري العرايق1
BBOB0.3000.3000.0614.2186.6132750000.246مرصف بغداد2

BIIB0.3000.3103.315.34.814775000.006املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.1400.120-14.32796.1345.9255300001.118مرصف الرشق الاوسط لالستامثر4
BIBI0.2900.3003.4201.461.536750000.081مرصف الاستامثر العرايق5
BNOI0.2100.2100.037.68.128525000.015املرصف الاهيل العرايق6
BSUC0.9000.880-2.23.93.5112200000.002مرصف سومر التجاري7
BGUC0.1700.1700.0133.422.726425000.053مرصف اخلليج التجاري8
BKUI1.1501.1500.04800.05520.034600001.200مرصف كوردس تان9

BASH0.2500.230-8.04.81.17575000.002مرصف اشور ادلويل10
BMNS0.6900.660-4.379.454.1551650000.032مرصف املنصور لالستامثر11
BUND0.1100.100-9.163.86.618250000.026املرصف املتحد12
BELF0.2200.2409.11.00.22600000.0004مرصف ايالف الاساليم13
BTRI0.7000.7000.010.77.541750000.004مرصف عرب العراق14

8785.96232.36091615000.0اجملموع

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

(%)

NAME0.3200.3200.00.70.2212220.018الامني للتأ مني1
0.70.221222اجملموع

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

(%)

SKTA4.4004.160-5.510.142.96941601.008مدينة العاب الكرخ1
SMRI1.5501.79015.546.577.191407760.204املعمورة لالستامثرات العقارية2
SNUC0.3600.340-5.61.70.637020.082النخبة للمقاوالت3
SBPT15.70015.500-1.30.610.216155000.065بغداد لنقل الراكب4

58.9130.717944936اجملموع

2018/10/25   -   2018/10/21حركة 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

(%)

IMAP0.6300.6300.04.93.0640750.076املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS3.7003.8002.71.03.8338000.100اخلياطة احلديثة2
IITC7.1507.100-0.75.539.14835501.090العراقية للسجاد واملفروشات3
IBPM1.2801.2900.80.00.0113930.002بغداد لصناعة مواد التغليف4
IBSD3.4503.5502.954.5186.82066295320.031بغداد للمرشوابت الغازية5
IIDP1.0401.0601.943.045.57182850.249المتورالعراقية6
IKLV1.3101.240-5.365.680.712373661.104الكندي النتاج اللقاحات7
IRMC8.9908.250-8.20.65.37131420.039انتاج الالبسة اجلاهزة8

175.1364.2401681143.7اجملموع

HNTI6.9406.690-3.60.74.613418330.011الوطنية لالستامثرات الس ياحية1
HSAD11.50011.250-2.21.112.521139390.091فندق السدير2

1.817.13455771.3اجملموع

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

(%)

AMEF9.7509.7500.03.230.8429251.055اسامك الرشق الاوسط1
AISP4.7804.8000.436.9179.1312504000.352العراقية النتاج البذور2
AIPM4.5004.400-2.220.088.2153220000.400انتاج وتسويق اللحوم3
AIRP8.0008.0500.61.08.31128980.287العراقية للمنتجات الزراعية4

61.1306.548078,223.0اجملموع

TASC7.0007.70010.04.029.81823870000.00128اس يا س يل1

4.029.8182387000.0اجملموع

9087.67080.817234863296 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

9.922.139ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

021الشركات المتداوله

BROI0.3900.360-7.76.072.249900000.0024مرصف االئامتن العرايق1

MTAH1.0001.0000.02.502.506450000.0056احلرير للتحويل املايل2

SOMF13.40013.180-1.61.3117.312452720.3284املوصل ملدن الالعاب3

9.922.139 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)

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

2018/10/25  ولغاية 2018/10/21

عدد العقودرمز الرشكهت



ء) ء)(بيع)(رشا ء)(بيع)(رشا ء)(بيع)(رشا ء)(بيع)(رشا ء)(بيع)(رشا (بيع)(رشا

134.12407.48785.91.527.429.2296.66232.30.54.8291936094.831.7املرصيف

____2________0.2________0.7____التامني
______________________________الاستامثر

__17914.0__25__130.724.1__31.50__58.931.0__18.2خدمات

27.019.0175.115.410.992.164.6364.225.317.7906940122.417.2الصناعي

____34________17.1________1.8____الفنادق

____480________306.5________61.1____الزراعي

3.62.54.091.363.027.319.229.891.464.316.03.01888.916.7االتصاالت

183.02,428.99087.6180.1380.47080.81602651723اجملموع

__

__

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)

-300.0

-200.0

-100.0

0.0

100.0

200.0

300.0

المصرفي خدمات صناعي اتصاالت

-267.4

31.50 27.4 8.0929.2 31.50

92.1

27.26

296.6

64.6
19.2

حجم التداول لغير العراقيين

(شراء)غير العراقيين (بيع)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات




