
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

504.01499.990.80المؤشر العام

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

1203.94451.21247ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 122.7-313.7436.4التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

34129الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

190.0308.0250501.35الاحد

166.2294.2229503.41االثنني

327.0642.2371506.15الأربعاء

520.73206.8397504.01امخليس

1,203.94,451.21247اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/11/1  ولغاية 2018/10/28
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



املرصف التجاري 

العرايق
BCOI0.4000.4102.5

الصناعات الكميياوية 

والبالستيكية
INCP0.7100.670-5.6

BMFI0.1500.17013.3مرصف املوصل
الكندي النتاج 

اللقاحات البيطرية
IKLV1.2401.180-4.8

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.1200.1308.3

العراقية لتصنيع 

وتسويق المتور
IIDP1.0601.020-3.8

HBAG8.4008.9907.0فندق بغداد
بغداد العراق للنقل 

العام
SBPT15.50015.000-3.2

BBOB0.3000.3206.7مرصف بغداد
املنصور للصناعات 

ادلوائية
IMAP0.6300.610-3.2

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.1303131.970.4

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.130388.232.2

BMFI0.170351.37.9مرصف املوصل
بغداد للمرشوابت 

IBSD3.560الغازية
133.411.1

BBOB0.320101.48.4مرصف بغدادBBOB0.320332.77.5مرصف بغداد

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.170277.26.2اس يا س يل

TASC8.000
77.96.5

مرصف املنصور 

لالستامثر
BMNS0.650110.52.5

مرصف املنصور 

لالستامثر
BMNS0.65072.56.0

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

(%)

 2018/11/1ولغايه  2018/10/28 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

(%)

BCOI0.4000.4102.520.48.2201025000.008املرصف التجاري العرايق1
BBOB0.3000.3206.7332.7101.495800000.133مرصف بغداد2

BIIB0.3100.3203.23.71.17800000.0015املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.1200.1308.33131.9388.2284325001.253مرصف الرشق الاوسط لالستامثر4
BIBI0.3000.3103.322.16.721775000.009مرصف الاستامثر العرايق5
BNOI0.2100.2100.08.01.72525000.003املرصف الاهيل العرايق6
BSUC0.8800.8800.07.26.3182200000.003مرصف سومر التجاري7
BGUC0.1700.1700.0277.247.122425000.111مرصف اخلليج التجاري8
BMFI0.1500.17013.3351.359.1101429250.139مرصف املوصل9

BKUI1.1501.1500.00.80.914600000.0002مرصف كوردس تان10
BASH0.2300.2300.00.40.12575000.0001مرصف اشور ادلويل11
BMNS0.6600.650-1.5110.572.5611625000.044مرصف املنصور لالستامثر12
BUND0.1000.1000.03.30.38250000.001املرصف املتحد13
BELF0.2400.2400.00.40.16600000.0002مرصف ايالف الاساليم14
BTRI0.7000.7000.00.10.111750000.000مرصف عرب العراق15

4270.0693.96491670425.0اجملموع

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

(%)

NAME0.3200.310-3.10.40.1211840.009الامني للتأ مني1
0.40.121184اجملموع

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

(%)

SKTA4.1604.2903.14.117.31742900.412مدينة العاب الكرخ1
SMRI1.7901.8000.631.857.461410040.139املعمورة لالستامثرات العقارية2
SBPT15.50015.000-3.20.56.913150000.046بغداد لنقل الراكب3

36.381.69145294اجملموع

2018/11/1   -   2018/10/28حركة 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

(%)

IMAP0.6300.610-3.29.25.6739460.142املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS3.8003.8000.01.14.2538000.111اخلياطة احلديثة2
IITC7.1007.1000.00.42.5435500.070العراقية للسجاد واملفروشات3
IBSD3.5503.5600.336.9133.41796313050.021بغداد للمرشوابت الغازية4
IIDP1.0601.020-3.831.732.711175950.184المتورالعراقية5
INCP0.7100.670-5.620.514.231101760.135الصناعات الكميياوية6
IKLV1.2401.180-4.89.911.82470090.166الكندي النتاج اللقاحات7
IRMC8.2508.3000.60.10.65132220.004انتاج الالبسة اجلاهزة8

109.7204.9266690603.6اجملموع

HBAG8.4008.9907.01.412.643345580.036فندق بغداد1
HNTI6.6906.650-0.68.656.833415820.137الوطنية لالستامثرات الس ياحية2

10.069.37676140.0اجملموع

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

(%)

AMAP0.2900.2900.00.060.02111890.001احلديثة لالنتاج احليواين1
AMEF9.7509.7500.01.09.8129250.333اسامك الرشق الاوسط2
AISP4.8004.760-0.812.8061.45129499800.122العراقية النتاج البذور3
AIPM4.4004.4000.01.25.011220000.023انتاج وتسويق اللحوم4

15.076.214274,905.0اجملموع

TASC7.7008.0003.910.077.92124800000.00321اس يا س يل1

10.077.9212480000.0اجملموع

4451.31204.112475038552 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

9.317.131ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.4-0.00.4تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

300الشركات المتداوله

BROI0.3600.40011.16.42.471000000.003مرصف االئامتن العرايق1

SOMF13.18013.2000.21.012.71952800.24املوصل ملدن الالعاب2

BAIB1.0001.15015.01.92.051150000.002مرصف اس يا العراق3

9.317.131 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

2018/11/1  ولغاية 2018/10/28

عدد العقودرمز الرشكهت



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

342.32085.24270.08.048.887.2255.9693.912.636.9501826497.728.0املرصيف

____2________0.1________0.4____التامني
_______________________________الاستامثر

26.00.636.371.61.747.11.181.657.61.34219146.21.1خدمات

28.530.3109.726.027.6103.3105.1204.950.451.311411126642.941.7الصناعي

____76________69.3________10.0____الفنادق

____142________76.2________15.0____الزراعي

9.79.510.097.895.576.274.477.997.895.415162171.476.2االتصاالت

406.52,125.64451.3313.7436.41204.12213101247اجملموع

__

__

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)

-200.0

-150.0

-100.0

-50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي

-168.7 

45.98 

-1.8 

1.84 

87.2 

47.1 

103.3 

76.2 

255.9 

1.1 

105.1 
74.4 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات




