
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

576.58571.930.81المؤشر العام

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

3191.44858.71756ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 329.9-508.4838.3التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

421421الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

1259.31923.3631568.67الاحد

377.6530.1293569.47االثنني

380.8481.6241569.73الثالاثء

711.81539.1365574.51الأربعاء

461.9384.5226576.58امخليس

3,191.44,858.71756اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/8/31  ولغاية 2017/8/27
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



املرصف الاهيل 

العرايق
BNOI0.4000.51027.5

مرصف البالد 

الاساليم
BLAD0.6900.570-17.4

HBAY29.00031.0006.9فندق اببل
املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.6300.560-11.1

اخلليج للتأ مني واعادة 

التأ مني
NGIR0.4500.4806.7

احلديثة لالنتاج 

احليواين
AMAP0.3700.330-10.8

املرصف التجاري 

العرايق
BCOI0.3900.4105.1العراكية  للمتورIIDP1.1801.080-8.5

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.4400.4604.5فنادق عش تارHISH12.35011.350-8.1

BBOB0.5701057.033.1مرصف بغدادBBOB0.5701877.438.6مرصف بغداد

BSUC0.900473.914.9مرصف سومر التجاريBMFI0.2801092.222.5مرصف املوصل

مرصف سومر 

التجاري
BSUC0.900526.610.8مرصف املوصلBMFI0.280306.39.6

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.340432.98.9

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.590260.38.2

املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.560168.43.5فندق اببلHBAY31.000213.86.7

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

(%)

 2017/8/31ولغايه  2017/8/27 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

(%)

BCOI0.3900.4105.173.528.5491025000.029املرصف امتجاري امعرايق1

BBOB0.5800.570-1.71877.41057.04011425000.751مرصف بغداد2
BIIB0.6300.560-11.1168.4102.7171400000.067املرصف امعرايق الاساليم3
BIBI0.4400.4604.590.239.6521150000.036مرصف الاستامثر امعرايق4
BNOI0.4000.51027.577.635.0431275000.031املرصف الاهيل امعرايق5
BROI0.6500.6601.512.57.9211650000.005مرصف الأئامتن6
BSUC0.9000.9000.0526.6473.9232250000.211مرصف سومر7
BBAY0.2900.280-3.426.27.317700000.010مرصف اببل8
BGUC0.3400.3400.0432.9143.2861020000.144مرصف اخلليج امتجاري9

BMFI0.2900.280-3.41092.2306.328707000.433مرصف املوصل10

BMNS0.7800.7800.089.769.6741950000.036مرصف املنصور11

BUND0.2200.210-4.527.85.814630000.009املرصف املتحد12

BLAD0.6900.570-17.40.50.331425000.000مرصف امبالد الاساليم13
4495.32277.282814157001.7اجملموع

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

(%)

NAME0.5100.480-5.913.46.52116370.394الامني نلتأأمني1
NDSA0.9800.970-1.00.10.1334040.002دار امسالم نلتأأمني2
NGIR0.4500.4806.74.21.979600.209اخلليج نلتأأمني واعادة امتأأمني3

17.78.5316001اجملموع

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

(%)

SKTA4.4204.250-3.83.313.92042500.325مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1
SMRI1.9501.9801.546.591.373380160.242املعمورة مالستامثرات امعلارية2
SNUC0.3500.330-5.77.72.5116810.373امنخبة نلملاوالت امعامة3

2017/8/31   -   2017/8/27حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



SBPT14.24014.2500.10.11.24142500.009بغداد امعراق نلنلل امعام4

57.6109.010852947اجملموع

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

(%)

IMAP0.6700.6700.061.141.010643340.944املنصور نلصناعات ادلوائية1
IITC6.9907.0000.10.31.8535000.052امعراكية نلسجاد واملفروشات2
IBSD2.5002.5903.6101.4260.31764592920.057بغداد نلمرشوابت امغازية3
IIDP1.1801.080-8.553.159.858186300.308امعراكية  نلمتور4
IHLI0.2800.270-3.620.65.61533410.166امهالل امصناعية5
INCP0.5100.500-2.01.00.5375940.007امصناعات امكميياوية وامبالستيكية6
IMIB0.7000.660-5.70.30.2433000.006امصناعات املعدنية وادلراجات7

237.8369.3367499991.5

HISH12.35011.350-8.13.339.650397250.094فنادق عش تار1
HBAY29.00031.0006.97.1213.8136620000.356فندق اببل2
HBAG9.2009.3501.60.76.112359410.017فندق بغداد3
HNTI6.5006.350-2.31.48.814397070.022اموطنية مالستامثرات امس ياحية4
HKAR1.4701.400-4.80.30.4970000.006فنادق كربالء5
HMAN13.45013.5000.40.11.78394610.004فندق املنصور6
HSAD15.50015.000-3.20.020.23185850.001فندق امسدير7

12.9270.7232242418اجملموع

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

(%)

AAHP1.2301.2300.01.41.717070.235الاهلية مالنتاج امزراعي1

AMAP0.3700.330-10.84.41.5713530.106احلديثة مالنتاج احليواين2

AMEF8.0508.0500.00.010.04224150.002امرشق الاوسط النتاج الاسامك3

AISP4.9704.770-4.019.995.7135357750.266امعراكية النتاج امبذور4

AIPM2.9503.0001.71.44.210150000.029امعراكية النتاج وتسويق انلحوم5

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

نس به امتغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

سعر الاغالق 

(دينار)امسابق
رمز امرشكهت امس امرشكه



1.40.040.3126280.011-7.4007.300امعراكية نلمنتجات امزراعية6

27.1103.315657879اجملموع

TASC5.1505.1900.810.352.93116089000.003اس يا س يل1

TZNI3.2503.2500.00.10.5359467940.00001اخلامت2

10.453.4341608900اجملموع

4858.73191.417563883837 المجموع الكلي

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
عدد امعلود

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)

املمية امسوكية

(مليون دينار)



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

9921.19911.54ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

3ــــــ1الشركات المتداوله

MTRA0.5000.5000.020.010.01225000.044الرابطه املاليه  للتحويل املايل1

BAAAI1.0001.0000.09900.09900.012500003.96مرصف العربية الاساليم2

HASH7.3507.5002.00.100.8128200.027فندق اشور3

BTRI0.7000.7000.01.00.711848000.000مرصف عرب العراق4

9921.19911.54

     

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

2017/8/31  ولغاية 2017/8/27

عدد العقودرمز الرشكهت



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

176.61217.14495.33.927.196.4684.02277.24.2330.0411523082813.927.8املرصيف

____31.0________8.5________17.7____التامني
______________________________الاستامثر

41.915.357.672.826.582.330.0109.075.4827.57631110858.310.2خدمات

85.248.0237.835.820.2218.8124.3369.359.2633.661063036728.98.2الصناعي

__2329.5__22.0__270.723.76__64.3__12.916.6__2.1الفنادق

____156________103.3________27.1____الزراعي

__3447.1__16.0__53.487.25__46.6__10.486.9__9.0االتصاالت

314.81,280.34858.7508.4838.33191.43222711756اجملموع

__

__

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)

-600.0

-400.0

-200.0

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

 اتصاالت الفنادق صناعي خدمات المصرفي

-587.6 

52.2 
94.5 64.3 

46.6 

96.4 
82.3 

218.8 

64.3 46.6 

684.0 

30.0 

124.3 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات
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