
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.81-499.92504.01المؤشر العام

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

1052.13725.61255ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

93.743.550.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

36717الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

270.21930.4246502.50الاحد

125.6348.4188500.55االثنني

303.6791.4312495.87الثالاثء

175.3280.4191494.44الأربعاء

177.4375.0318499.92امخليس

1,052.13,725.61255اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2018/11/8  ولغاية 2018/11/4
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



HSAD11.85012.2503.4فندق السدير
الكندي النتاج 

اللقاحات البيطرية
IKLV1.1801.040-11.9

الوطنية لالستامثرات 

الس ياحية
HNTI6.6506.7501.5

املرصف املتحد 

لالستامثر
BUND0.1000.090-10.0

IRMC8.3008.4001.2انتاج الالبسة اجلاهزة
مرصف ايالف 

الاساليم
BELF0.2400.220-8.3

العراقية للسجاد 

واملفروشات
IITC7.1007.1600.8

احلديثة لالنتاج 

احليواين
AMAP0.2900.270-6.9

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD3.5603.5900.8اخلياطة احلديثةIMOS3.8003.550-6.6

املرصف املتحد 

لالستامثر
BUND0.0901375.736.9مرصف بغدادBBOB0.300165.415.7

مرصف الرشق 

BIME0.130الاوسط لالستامثر
العراقية النتاج البذور786.721.1

AISP4.770
125.411.9

BBOB0.300549.614.8مرصف بغداد
املرصف املتحد 

لالستامثر
BUND0.090123.511.7

مرصف اخلليج 

BGUC0.160التجاري
414.511.1

الكندي النتاج 

IKLV1.040اللقاحات البيطرية
111.810.6

BMFI0.160197.05.3مرصف املوصل
مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME

0.130
97.49.3

(%)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)

 2018/11/8ولغايه  2018/11/4 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

(%)

BCOI0.4100.4100.034.513.9311025000.014املرصف التجاري العرايق1
BBOB0.3200.300-6.3549.6165.4106750000.220مرصف بغداد2

BIIB0.3200.310-3.16.01.97775000.0024املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.1300.1300.0786.797.4109325000.315مرصف الرشق الاوسط لالستامثر4
BIBI0.3100.300-3.210.43.17750000.004مرصف الاستامثر العرايق5
BNOI0.2100.200-4.813.22.610500000.005املرصف الاهيل العرايق6
BSUC0.8800.8800.06.55.7102200000.003مرصف سومر التجاري7
BGUC0.1700.160-5.9414.566.172400000.166مرصف اخلليج التجاري8
BMFI0.1700.160-5.9197.031.360404000.078مرصف املوصل9

BKUI1.1501.1500.01.01.214600000.0003مرصف كوردس تان10
BASH0.2300.2300.00.80.22575000.0003مرصف اشور ادلويل11
BMNS0.6500.630-3.19.15.8121575000.004مرصف املنصور لالستامثر12
BUND0.1000.090-10.01375.7123.558225000.550املرصف املتحد13
BELF0.2400.220-8.31.00.27550000.0004مرصف ايالف الاساليم14
BNAI1.2101.2100.00.030.013037100.00001املرصف الوطين الاساليم15

3405.9518.44931769110.0اجملموع

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

(%)

NAME0.3100.300-3.23.81.11111460.100الامني للتأ مني1
3.81.1111146اجملموع

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

(%)

SKTA4.2904.100-4.41.45.6841000.135مدينة العاب الكرخ1
SMRI1.8001.790-0.627.948.451407760.122املعمورة لالستامثرات العقارية2
SBPT15.00015.0000.00.34.84150000.032بغداد لنقل الراكب3

29.658.86344876اجملموع

2018/11/8   -   2018/11/4حركة 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

(%)

IMAP0.6100.6100.048.629.22539460.751املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS3.8003.550-6.61.65.61035500.155اخلياطة احلديثة2
IITC7.1007.1600.81.410.11635800.283العراقية للسجاد واملفروشات3
IBSD3.5603.5900.821.174.21076366250.012بغداد للمرشوابت الغازية4
IIDP1.0201.0200.06.76.910175950.039المتورالعراقية5
INCP0.6700.630-6.064.140.13695680.422الصناعات الكميياوية6
IKLV1.1801.040-11.9104.1111.815361781.753الكندي النتاج اللقاحات7
IRMC8.3008.4001.20.00.44133810.003انتاج الالبسة اجلاهزة8

247.7278.3361694423.8اجملموع

HNTI6.6506.7501.50.10.72422080.002الوطنية لالستامثرات الس ياحية1
HMAN11.50011.5000.00.0010.011336260.00003فندق املنصور2
HSAD11.85012.2503.41.820.624151780.142فندق السدير3

1.921.32791011.5اجملموع

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

(%)

AMAP0.2900.270-6.91.260.34311070.031احلديثة لالنتاج احليواين1
AMEF9.7509.7500.01.09.8129250.333اسامك الرشق الاوسط2
AISP4.7604.7700.227.33125.43221500850.260العراقية النتاج البذور3
AIPM4.4004.320-1.84.619.849216000.093انتاج وتسويق اللحوم4
AIRP8.0508.1100.70.705.71529200.194املنتجات الزراعية5

34.9161.027974,610.0اجملموع

TASC8.0008.0000.01.713.42124800000.00054اس يا س يل1

1.713.4212480000.0اجملموع

3725.51052.212555155177

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

29029.213729.358ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.4-1538.71539.1تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

233الشركات المتداوله

BROI0.4000.390-2.52.61.07975000.001مرصف االئامتن العرايق1

BIDB0.8600.810-5.83735.93026.112025001.494مرصف التمنية ادلويل2

TZNI2.8602.8600.0538.21539.13852331790.029اخلامت لالتصاالت3

NAHF0.3900.4002.62.00.8110000.0800الاهلية للتامني4

BRTB1.0001.0000.00.0020.00212500000.000001مرصف الاقلمي التجاري5

VBAT0.7200.7200.00.020.0117200.0020الباتك لالستامثرات املالية6

BZII0.3600.3702.824750.19157.54925009.90مرصف زين العراق7

SOMF13.20013.000-1.50.44.7552000.09املوصل ملدن الالعاب8

29029.213729.358

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

2018/11/8  ولغاية 2018/11/4

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

32.8130.83405.91.03.88.717.0518.41.73.320104934.12.0املرصيف

____11________1.1________3.8____التامني
_______________________________الاستامثر

__6338.1__24__58.838.7__22.7__29.644.0__13.0خدمات

14.37.5247.75.83.049.426.5278.317.89.5482136113.35.8الصناعي

____27________21.3________1.9____الفنادق

____279________161.0________34.9____الزراعي

__2190.5__19__13.496.3__12.9__1.796.3__1.6االتصاالت

61.7138.33725.593.743.51052.2111311255اجملموع

__

__

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
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 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي

-8.3 

22.74 23.0 

12.91 
8.7 

22.7 

49.4 

12.9 

17.0 

26.5 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات




