
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

586.27583.610.46المؤشر العام

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

1543.12255.71066ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

125.357.068.3التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

43922الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

294.1282.7200582.72الاحد

389.9833.4260582.95االثنني

308.0423.8311581.33الثالاثء

551.1715.8295586.27الأربعاء

1,543.12,255.71066اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/9/20  ولغاية 2017/9/17
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



BKUI1.5001.6006.7مرصف كوردس تان
مرصف البالد 

الاساليم
BLAD0.5200.410-21.2

املرصف الوطين 

الاساليم
BNAI0.9701.0003.1اخلياطة احلديثةIMOS3.9003.350-14.1

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.3300.3403.0فندق بغدادHBAG9.3508.600-8.0

HKAR1.4001.4402.9فنادق كربالء
العراقية النتاج 

وتسويق اللحوم
AIPM2.9502.770-6.1

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.4600.4702.2

املدينة الس ياحية يف 

سد املوصل
HTVM6.3506.000-5.5

BKUI1.600183.311.9مرصف كوردس تانBMFI0.310754.433.4مرصف املوصل

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.340291.412.9مرصف املوصلBMFI0.310754.448.9

BSUC0.900231.115.0مرصف سومرBBOB0.570254.311.3مرصف بغداد

BBOB0.570254.316.5مرصف بغدادBSUC0.900231.110.2مرصف سومر

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.470217.89.7

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.52042.62.8

(%)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)

 2017/9/20ولغايه  2017/9/17 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

(%)

BCOI0.4100.400-2.440.316.2291000000.016املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.5800.570-1.7254.3145.3621425000.102مرصف بغداد2
BIIB0.5100.5100.04.82.561275000.002املرصف العرايق الاساليم3
BIBI0.4600.4702.2217.8102.1541175000.087مرصف الاستامثر العرايق4
BNOI0.5000.5000.05.02.521250000.002املرصف الاهيل العرايق5
BROI0.6600.6600.03.02.051650000.001مرصف الأئامتن6
BSUC0.9000.9000.0231.1208.092250000.092مرصف سومر7
BBAY0.3100.300-3.221.56.413750000.009مرصف اببل8
BGUC0.3300.3403.0291.497.7661020000.097مرصف اخلليج التجاري9
BMFI0.3200.310-3.1754.4234.539782750.299مرصف املوصل10
BKUI1.5001.6006.7183.3289.286400000.046مرصف كوردس تان11

BMNS0.7700.7700.00.60.541925000.0002مرصف املنصور12

BUND0.2300.220-4.316.63.710660000.006املرصف املتحد13

BELF0.2800.2800.00.10.031700000.00004مرصف ايالف الاساليم14

BNAI0.9701.0003.10.30.312510000.0001املرصف الوطين الاساليم15

BLAD0.5200.410-21.23.31.671025000.001مرصف البالد الاساليم16
2027.61112.33162056275.00.7اجملموع

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

(%)

NAME0.4700.4700.06.12.91316030.178الامني للتأأمني1
NGIR0.5200.5301.95.12.71310600.255اخلليج للتأأمني واعادة التأأمني2

11.25.5262662.7اجملموع

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

(%)

2017/9/20   -   2017/9/17حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



SKTA4.2004.2401.04.820.35742400.483مدينة العاب الكرخ الس ياحية1
SMRI2.0001.960-2.00.91.811376320.005املعمورة لالستامثرات العقارية2
SBPT14.30013.900-2.80.34.811139000.034بغداد العراق للنقل العام3

6.126.97951532.0اجملموع

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

(%)

IMAP0.6800.6901.516.611.41944640.256املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS3.9003.350-14.11.34.51133500.127اخلياطة احلديثة2
IITC7.0007.0000.02.819.66635000.561العراقية للسجاد واملفروشات3
IBPM1.2501.2500.00.70.9113500.067بغداد لصناعة مواد التغليف4
IBSD2.6002.520-3.142.6109.61084468790.024بغداد للمرشوابت الغازية5
IIDP1.0601.0700.918.219.630184580.105العراقية  للمتور6
IHLI0.2800.270-3.676.020.62633410.615الهالل الصناعية7
INCP0.5000.490-2.017.18.52974420.113الصناعات الكميياوية والبالستيكية8
IIEW0.7000.7000.00.50.4110500.033العراقية لالعامل الهندس ية9
IRMC9.5009.000-5.30.10.51143370.003انتاج الالبسة اجلاهزة10

175.8195.5292488783.2

HBAY33.00033.0000.01.962.360660000.094فندق اببل1
HBAG9.3508.600-8.01.412.425330580.037فندق بغداد2
HNTI6.2706.050-3.53.018.322378310.048الوطنية لالستامثرات الس ياحية3
HTVM6.3506.000-5.50.10.6114400.042املدينة الس ياحية يف سد املوصل4
HKAR1.4001.4402.90.20.3272000.004فنادق كربالء5
HMAN13.50013.250-1.90.22.14387300.006فندق املنصور6
HSAD15.50015.400-0.60.040.62190810.003فندق السدير7

6.896.7116203339.4اجملموع

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

(%)

AAHP1.2301.2300.02.02.427070.343الاهلية لالنتاج الزراعي1

سعر الاغالق 

(دينار)السابق
رمز الرشكهت امس الرشكه

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

نس به التغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود



AMAP0.3200.310-3.10.60.2712710.014احلديثة لالنتاج احليواين2

AISP4.3504.180-3.920.386.0188313500.271العراقية النتاج البذور3

AIPM2.9502.770-6.14.211.530138500.083العراقية النتاج وتسويق اللحوم4

27.1100.122747,178.7اجملموع

TASC5.1805.170-0.21.26.01016027000.0004اس يا س يل1

1.26.0101602700.00اجملموع

2255.71543.110664452471

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
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

3050.82182.47ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ـــــــــــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

111الشركات المتداوله

HASH7.4507.350-1.30.32.2327640.080فندق اشور1

BTRI0.7000.7101.43001.02130.731874401.137مرصف عرب العراق2

BQAB1.0001.0000.049.549.512500000.0198مرصف القابض الاساليم3

3050.82182.47

     

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

2017/9/20  ولغاية 2017/9/17

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

4.5100.02027.60.24.92.757.01112.30.245.12693161.92.8املرصيف

____26.0________5.5________11.2____التامني
______________________________الاستامثر

____79________26.9________6.1____خدمات

__29229.8__87__195.554.06__105.7__175.823.4__41.1الصناعي

__1165.2__6__15.096.715.53__6.86.7__0.5الفنادق

____227________100.1________27.1____الزراعي

__1040.0__4__1.96.031.08__1.230.0__0.4االتصاالت

46.4100.02255.7125.357.01543.110391066اجملموع

__

__

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)

-60.0 

-40.0 
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40.0 
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80.0 

100.0 

120.0 

 اتصاالت الفنادق صناعي المصرفي

-54.3 

105.7 

15.0 
1.9 2.7 

105.7 

15.0 

1.9 

57.0 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات
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