
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.91-575.84581.11المؤشر العام

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

1918.02713.7997ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

310.1129.7180.4التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

31615الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

588.7778.2188581.25الاحد

215.0294.0134580.15االثنني

423.6603.3239578.55الثالاثء

328.6620.1210577.77الأربعاء

362.1418.1226575.84امخليس

.1,918.02,713.7997اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/8/17  ولغاية 2017/8/13
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



BNOI0.5000.440-12.0املرصف الاهيل العرايقIMOS3.0503.61018.4اخلياطة احلديثة

املدينة الس ياحية يف 

سد املوصل
HTVM5.8506.0002.6العراكية  للمتورIIDP1.3501.240-8.1

IHLI0.3000.280-6.7الهالل الصناعيةHISH11.00011.2001.8فنادق عش تار

املنصور للصناعات 

ادلوائية
IMAP0.6700.6801.5

احلديثة لالنتاج 

احليواين
AMAP0.3900.370-5.1

املعمورة لالستامثرات 

العلارية
SMRI1.9301.9400.5انتاج الالبسة اجلاهزةIRMC10.0009.500-5.0

مرصف سومر 

التجاري
BSUC0.900622.022.9مرصف سومر التجاريBSUC0.900559.829.2

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.350551.420.3مرصف بغدادBBOB0.630269.314.0

BGUC0.350193.110.1مرصف اخلليج التجاريBBOB0.630425.815.7مرصف بغداد

املرصف الاهيل 

العرايق
BNOI0.440273.010.1مرصف كوردس تانBKUI1.300192.610.0

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.470188.06.9

العراكية لتصنيع 

وتسويق المتور
IIDP1.240142.17.4

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

(%)

 2017/8/17ولغايه  2017/8/13 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 امعقود

امقمية امسوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

BBOB0.6400.630-1.6425.8269.31511575000.170مرصف بغداد1
BIBI0.4800.470-2.1188.089.8481175000.075مرصف الاستامثر2
BNOI0.5000.440-12.0273.0131.031100000.109املرصف الاهيل امعرايق3
BROI0.6700.660-1.522.715.0251650000.009مرصف الأئامتن4
BSUC0.9000.9000.0622.0559.8202250000.249مرصف سومر5
BBAY0.3100.300-3.238.211.515750000.015مرصف اببل6
BGUC0.3500.3500.0551.4193.11141050000.184مرصف اخلليج امتجاري7
BKUI1.3001.3000.0148.2192.665200000.037مرصف كوردس تان8

BMNS0.7900.7900.02.01.611975000.001مرصف املنصور9

BUND0.2200.2200.0113.725.464660000.038املرصف املتحد10

BELF0.2700.2700.03.00.83675000.001مرصف ايالف الاساليم11
2387.81489.8450.01806000.00.9اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعقود

امقمية امسوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

SMRI1.9301.9400.516.832.530372480.088املعمورة مالستامثرات امعقارية1
SBPT14.00014.0000.00.22.24140000.015بغداد امعراق نلنقل امعام2

17.034.734.051248.0اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعقود

امقمية امسوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

IMAP0.6700.6801.574.550.89643991.152املنصور نلصناعات ادلوائية1
IMOS3.0503.61018.42.79.22536100.271اخلياطة احلديثة2
IBPM1.3001.250-3.80.10.1113500.005بغداد مصناعة مواد امتغليف3
IBSD2.4502.430-0.825.060.6744309190.014بغداد نلمرشوابت امغازية4
IIDP1.3501.240-8.1116.0142.1141213900.673امعراقية  نلمتور5
IHLI0.3000.280-6.762.717.93534650.507امهالل امصناعية6
INCP0.5300.5300.08.94.71280490.059امصناعات امكميياوية وامبالستيكية7

2017/8/17   -   2017/8/13حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



IMIB0.7200.700-2.84.63.31035000.093امصناعات املعدنية وادلراجات8
IRMC10.0009.500-5.00.32.65151340.017انتاج الامبسة اجلاهزة9

294.9291.2399.0491815.7

HISH11.00011.2001.80.89.314392000.024فنادق عش تار1
HBAY25.25025.3500.41.435.924507000.071فندق اببل2
HBAG9.0509.000-0.61.210.76345960.031فندق بغداد3
HTVM5.8506.0002.60.21.2214400.083املدينة امس ياحية يف سد املوصل4
HMAN14.00013.500-3.60.34.06394610.011فندق املنصور5

4.061.152.0165396.5اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعقود

امقمية امسوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

AMAP0.3900.370-5.10.40.2115170.011احلديثة مالنتاج احليواين1

AMEF8.0508.0500.00.0040.04124150.001امرشق الاوسط النتاج الاسامك2

AIPM3.0002.970-1.03.911.627148500.078امعراقية النتاج وتسويق انلحوم3

4.311.829.018,782.5اجملموع

TASC5.1505.1500.05.729.43315965000.002اس يا س يل1

5.729.4331596500.00اجملموع

2713.71918.09974129743 المجموع الكلي

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

امقمية امسوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

عدد امعقود

نس به امتغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعقود

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)

امقمية امسوقية

(مليون دينار)

سعر الاغالق 

(دينار)امسابق
رمز امرشكهت امس امرشكه



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

36445.032857.011ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ــــــــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

104الشركات المتداوله

MTRA0.5000.5000.07175.03587.522250015.944الرابطه املاليه  للتحويل املايل1

BAAI1.0001.0000.024750.024750.022500009.900مرصف العربية الاساليم2

HASH7.7008.0003.90.010.1130080.003فندق اشور3

BTRI0.7000.7000.02.01.421848000.001مرصف عرب العراق4

MTNN1.0001.0000.04518.04518.044500010.040النور للتحويل املايل5

36445.032857.011

     

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

2017/8/17  ولغاية 2017/8/13

عدد العقودرمز الرشكهت



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

341.1270.32387.814.31892.4220.0129.71489.814.77878.5581.04501.856.3املرصيف

______________________________التامني
______________________________الاستامثر

__3473.5__25__34.773.29__25.4__17.077.5__13.2خدمات

__39910.8__43__291.213.36__38.9__294.95.7__16.7الصناعي

____52________61.1________4.0____الفنادق

____29________11.8________4.3____الزراعي

__3381.8__27.0__29.487.72__25.8__5.787.7__5.0االتصاالت

375.9270.32713.7310.1129.71918.01031997اجملموع

__

__

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)

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي

90.3 

25.4 
38.9 

25.8 

220.0 

25.4 

38.9 

25.8 

129.7 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات
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