
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

2.06-643.85657.41المؤشر العام

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

5127.312100.31124ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 146.0-71.1217.1التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

48733الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

381.4548.6246657.78االثنني

544.1700.9238655.18الثالاثء

3761.610404.8375646.50الاربعاء

440.2446.0265643.85امخليس

5,127.312,100.31124اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/4/27  ولغاية 2017/4/24
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



املدينة امس ياحية يف 

سد املوصل
HTVM6.6006.9505.3املرصف الاهيل امعرايقBNOI0.5900.550-6.8

IIDP1.4501.5204.8امعراكية  نلمتور
بغداد مصناعة مواد 

امتغليف
IBPM1.7601.670-5.1

امصناعات امكميياوية 

وامبالستيكية
INCP0.5400.5603.7مرصف اشورBASH0.4000.380-5.0

اموطنية مالستامثرات 

امس ياحية
HNTI7.5307.7002.3انتاج الامبسة اجلاهزةIRMC10.0009.500-5.0

امعراكية النتاج 

وتسويق انلحوم
AIPM2.9503.0001.7فندق امسديرHSAD17.00016.250-4.4

املرصف املتحد 

مالستامثر
BUND0.34010059.183.1

املرصف املتحد 

مالستامثر
BUND0.3403420.466.7

مرصف اخلليج 

امتجاري
BGUC0.460484.44.0مرصف سومر امتجاريBSUC0.900350.26.8

مرصف سومر 

امتجاري
BSUC0.900389.13.2مرصف اخلليج امتجاريBGUC0.460226.14.4

BBOB0.910167.63.3مرصف بغدادBBOB0.910181.21.5مرصف بغداد

املرصف امعرايق 

الاساليم
BIIB0.700154.51.3

بغداد نلمرشوابت 

IBSD2.220امغازية
164.13.2

(%)امتغيري 

امرشاكت الاكرث نشاطًا حسب جحم امتداولامرشاكت الاكرث نشاطًا حسب عدد الاسهم املتداوهل

رمز امرشكهامس امرشكه
جحم امتداول

(مليون)

سعر الاغالق

(دينار)

امنس به اىل 

املكي

(%)

رمز امرشكهامس امرشكه

عدد الاسهم 

املتداوهل

(مليون)

سعر الاغالق

(دينار)

امنس به اىل 

املكي

(%)

امرشاكت الاكرث اخنفاضًا ابالسعارامرشاكت الاكرث ارتفاعًا ابالسعار

رمز امرشكهامس امرشكه
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق 

سعر الاغالق 

احلايل

(دينار)

رمز امرشكهامس امرشكه(%)امتغيري 

سعر الاغالق 

امسابق

(دينار) 

سعر الاغالق 

احلايل

(دينار)

 2017/4/27ولغايه  2017/4/24 حركه تداول الاسهم يف سوق العراق لالوراق املاليه للفرتة من 



`

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

BCOI0.5500.530-3.694.951.6551325000.04املرصف امتجاري1
BBOB0.9300.910-2.2181.2167.6572275000.07مرصف بغداد2
BIIB0.7000.7000.0154.5108.291750000.06املرصف  الاساليم3
BIME0.5500.540-1.867.237.0411350000.03مرصف امرشق الاوسط4
BIBI0.5800.570-1.784.247.8651425000.03مرصف الاستامثر5
BNOI0.5900.550-6.82.31.391375000.001املرصف الاهيل امعرايق6
BROI0.7700.760-1.323.017.7231900000.01مرصف الأئامتن7
BSUC0.9000.9000.0389.1350.2182250000.16مرصف سومر8
BBAY0.4000.390-2.574.129.023975000.03مرصف اببل9

BGUC0.4700.460-2.1484.4226.1841380000.16مرصف اخلليج امتجاري10
BMFI0.4000.390-2.563.725.245982800.03مرصف املوصل11
BUOI0.3300.3300.02.30.73831600.001مرصف الاحتاد امعرايق12
BNOR0.3200.310-3.150.315.821930000.02مرصف امشامل13
BKUI1.2301.200-2.42.02.414800000.001مرصف كوردس تان14
BASH0.4000.380-5.023.59.117950000.01مرصف اشور15
BMNS0.9300.910-2.222.921.0212275000.01مرصف املنصور16
BUND0.3500.340-2.910059.13420.4171020003.35املرصف املتحد17

11778.74530.8509.02779440اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

VZAF0.4000.4000.00.010.00514600.001امزوراء مالستامثر املايل1

0.010.0051460.00

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

SKTA5.0205.0500.611.256.19450501.12مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1
SMRI2.3002.260-1.72.45.616433920.01املعمورة  امعلارية2
SNUC0.3700.360-2.70.10.0417430.005امنخبة نلملاوالت3

2017/4/27   -   2017/4/24حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



SILT0.9300.910-2.248.544.449127400.35امعراكية نلنلل امربي4
SBPT13.30013.3800.61.216.215132000.20بغداد امعراق نلنلل امعام5
SBAG0.6700.660-1.50.80.5516060.004امبادية نلنلل امعام6

64.212318076731اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

IMAP0.6700.6700.012.68.41943340.19املنصور نلصناعات ادلوائية1

IMOS4.2004.100-2.40.20.8341000.02اخلياطة احلديثة2

IITC8.0507.990-0.71.310.53439950.26امعراكية نلسجاد واملفروشات3

IBPM1.7601.670-5.11.42.4518040.13بغداد مصناعة مواد امتغليف4

IBSD2.2902.220-3.173.2164.11123936790.04بغداد نلمرشوابت امغازية5

IIDP1.4501.5204.878.1115.532262200.45امعراكية  نلمتور6

IHLI0.3200.3200.025.98.31839600.21امهالل امصناعية7

INCP0.5400.5603.721.712.02885050.14امصناعات امكميياوية وامبالستيكية8

IKLV0.8000.790-1.39.37.51346930.16امكندي النتاج انللاحات امبيطرية9

IMIB0.5000.490-2.07.13.51924500.14امصناعات املعدنية وادلراجات10

IRMC10.0009.500-5.00.21.65151340.01انتاج الامبسة اجلاهزة11

230.9334.6288.0468872.9اجملموع

HISH12.50012.490-0.11.215.16437150.03فنادق عش تار1

HBAY29.90029.500-1.30.720.619590000.03فندق اببل2

HBAG8.6008.400-2.30.86.411322900.02فندق بغداد3

HNTI7.5307.7002.33.829.129481480.06اموطنية مالستامثرات امس ياحية4

HNTI6.6006.9505.30.10.7316680.04املدينة امس ياحية يف سد املوصل5

HKAR1.4001.4000.011.315.91370000.23فنادق كربالء6

HMAN14.80014.250-3.70.45.27416530.01فندق املنصور7

HSAD17.00016.250-4.40.23.62201340.02فندق امسدير8

18.496.590.0253607.2اجملموع

سعر الاغالق 

(دينار)امسابق
رمز امرشكهت امس امرشكه

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

نس به امتغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود



AAHP1.2501.200-4.00.030.0326900.005الاهلية مالنتاج امزراعي1
AIPM2.9503.0001.70.41.23150000.01امعراكية النتاج وتسويق انلحوم2
AIRP7.4907.400-1.20.75.2826640.19امعراكية نلمنتجات امزراعية3

1.16.413.017,664.0اجملموع

TASC5.4605.450-0.26.334.14016895000.002اس يا س يل1

TZNI3.4503.4500.00.61.9363127510.00003اخلامت2

6.836.0438002251.35اجملموع

12100.35127.3112411598567

املمية امسوكية

(مليون دينار)

رمز امرشكه

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

معدل ادلوران

(%)

عدد امعلود

نس به امتغري

(%)

المجموع الكلي

املمية امسوكية

(مليون دينار)

رمز امرشكهامس امرشكهت

عدد امعلود امس امرشكه
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
ت



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

4.19.943ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ـــــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

121الشركات المتداوله

MTRA0.5000.78056.03.22.532351000.01امرابطه املاميه  نلتحويل املايل1

VAMF0.6100.550-9.80.30.225500.030الامني مالستامثر املايل2

HASH8.1008.000-1.20.64.5730080.149فندق اشور3

IMCI60.00060.0000.00.052.72108000.025امصنائع امكاميوية4

4.19.943399458

     

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

2017/4/27  ولغاية 2017/4/24 من

عدد امعقودرمز امرشكهت

امقمية امسوقية

مليون )

(دينار

اجملموع املكي

ن معدل ادلدورا

(%)

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم 

املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)

الاغالق امسابق

(دينار)

الاغالق 

احلايل

(دينار)

امس امرشكه



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

25.0122.711778.70.21.0420.5101.04530.80.452.214365092.750.07املرصيف

______________________________التامني
____1.0________0.0________0.0____الاستامثر

0.01__1.0180__0.4__0.5122.9__0.31__0.264.2__خدمات

20.851.5230.99.022.2846.5115.6334.613.8934.5365228812.500.18الصناعي

____90________96.5________18.4____الفنادق

____13________6.4________1.1____الزراعي

__4311.63__5.0__36.011.33__4.1__6.813.6__0.9االتصاالت

46.8174.312100.371.1217.15127.355891124اجملموع

__

__

9113.3745105.6005451535

181.72119.2624المصرفي0.10.0521

48.496110الخدمات236.8374205.6158343255

48.41111.7168الصناعي692.9353533.5025797474

1.44552.61411الفندقي59.75682981.1926914344

6.841939.0433االتصاالت19.1694385.73871919143

650356.710المصرفي10.1435758.00246467

16.49631889.2460

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 صناعي خدمات المصرفي

-80.5 

-0.5 

-69.1 

4.08 

20.5 

46.5 

4.1 

101.0 

0.5 

115.6 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات
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