
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

567.20564.980.39المؤشر العام

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

7435.512659.22202ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 1433.7-105.21538.9التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

542117الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

813.41141.1351558.16الاحد

2657.75996.3454557.30االثنني

2136.73046.1464557.54الثالاثء

887.01348.9504566.07الاربعاء

940.71126.9429567.20امخليس

.7,435.512,659.22202اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/7/27  ولغاية 2017/7/23
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



IIDP1.1501.43024.3العراكية  للمتور
نلل املنتجات النفعية 

والبضائع
SIGT1.6400.820-50.0

BNOI0.5000.440-12.0املرصف الاهيلHBAG8.0009.00012.5فندق بغداد

HSAD15.75014.180-10.0فندق السديرIRMC8.5009.2508.8انتاج الالبسة اجلاهزة

BBOB0.5900.6408.5مرصف بغداد
احلديثة لالنتاج 

احليواين
AMAP0.4300.390-9.3

الصناعات املعدنية 

وادلراجات
IMIB0.7200.7808.3املرصف  الاساليمBIIB0.7200.670-6.9

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME

0.380
BBOBمرصف بغداد5064.340.0

0.640
2130.828.7

BBOBمرصف بغداد
0.640

3653.928.9
مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME

0.380
1874.925.2

BKUIمرصف كوردس تان
1.250

BKUIمرصف كوردس تان1295.410.2
1.250

1619.221.8

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC

0.340
BSUCمرصف سومر التجاري667.75.3

0.900
399.35.4

مرصف سومر 

التجاري
BSUC0.900443.63.5مرصف اخلليج التجاريBGUC0.340226.13.0

(%)التغيري 

الرشاكت الاكرث نشاظًا حسب جحم التداولالرشاكت الاكرث نشاظًا 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)

 2017/7/27ولغايه  2017/7/23 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

(%)

BCOI0.4100.4100.0295.9119.21471025000.118املرصف امتجاري1
BBOB0.5900.6408.53653.92130.84741600001.462مرصف بغداد2
BIIB0.7200.670-6.928.719.5221675000.011املرصف  الاساليم3
BIME0.3700.3802.75064.31874.972950002.026مرصف امرشق الاوسط4
BIBI0.4500.4602.2308.1135.91261150000.123مرصف الاستامثر5
BNOI0.5000.440-12.02.51.131100000.001املرصف الاهيل6
BROI0.6600.6701.59.36.1201675000.004مرصف الأئامتن7
BSUC0.9000.9000.0443.6399.3162250000.177مرصف سومر8
BBAY0.3200.3200.06.32.05800000.003مرصف اببل9

BGUC0.3400.3400.0667.7226.11331020000.223مرصف اخلليج امتجاري10
BMFI0.3100.3100.022.37.029782750.009مرصف املوصل11
BNOR0.2200.210-4.5169.035.641630000.056مرصف امشامل12
BKUI1.2501.2500.01295.41619.2585000000.324مرصف كوردس تان13

BASH0.2900.3003.47.92.49750000.003مرصف اشور14

BMNS0.7000.7202.914.910.1371800000.006مرصف املنصور15

BUND0.2300.2404.3207.649.185720000.069املرصف املتحد16

BELF0.2900.270-6.91.20.38675000.0005مرصف ايالف الاساليم17

BNAI1.0501.0500.00.10.112635500.00002املرصف اموظين الاساليم18

BLAD0.9400.930-1.10.0020.00212325000.000001مرصف امبالد الاساليم19

BCIH2.7002.7501.90.51.417012500.0002مرصف جهيان20
12199.26639.91288.03557575.0اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

NAME0.5200.510-1.91.10.6317390.032الامني نلتأأمني1
1.10.63.01739.1اجملموع

2017/7/27   -   2017/7/23حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة 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

(%)

SKTA4.6004.6000.03.716.92946000.374مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1
SMRI1.9502.0002.65.010.029384000.026املعمورة مالستامثرات امعلارية2
SILT0.7800.7800.032.525.536109200.232امعراكية نلنلل امربي3
SBPT14.00014.0000.00.010.11140000.001بغداد امعراق نلنلل امعام4
SIGT1.6400.820-50.03.83.21531980.096نلل املنتجات امنفعية وامبضائع5

45.055.8110.071118.0اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

IMAP0.6500.6804.6179.5117.17843992.774املنصور نلصناعات ادلوائية1
IMOS2.8002.8000.01.02.8128000.100اخلياظة احلديثة2
IITC7.6107.6901.10.42.91438450.075امعراكية نلسجاد واملفروشات3
IBSD2.2802.3000.991.3210.11104078660.052بغداد نلمرشوابت امغازية4
IIDP1.1501.43024.335.047.848246680.203امعراكية  نلمتور5
INCP0.5500.540-1.810.75.8782010.070امصناعات امكميياوية وامبالستيكية6
IELI0.4800.4800.017.38.42686400.096امصناعات الامكرتونية7
IKLV0.7700.7700.017.212.91945740.290امكندي النتاج انللاحات امبيعرية8
IMIB0.7200.7808.310.47.82839000.208امصناعات املعدنية وادلراجات9

IRMC8.5009.2508.81.09.114147350.063انتاج الامبسة اجلاهزة10
IICM0.2600.2703.81.40.4420490.018امعراكية مصناعات اماكرتون11

365.1425.0349.0485676.7

HPAL13.90013.850-0.40.22.95619100.005فندق فلسعني1
HISH11.70011.050-5.60.11.34386750.003فنادق عش تار2
HBAY24.25024.100-0.60.818.817482000.039فندق اببل3
HBAG8.0009.00012.53.227.323345960.084فندق بغداد4
HNTI6.4506.6002.32.013.116412700.032الاستامثرات امس ياحية5
HTVM6.2005.950-4.01.06.11114280.421املدينة امس ياحية يف سد املوصل6
HKAR1.3701.3700.00.50.7168500.010فنادق كربالء7

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



HMAN14.00013.800-1.40.68.014403370.021فندق املنصور8
HSAD15.75014.180-10.00.46.23175690.035فندق امسدير9

8.984.494.0290834.7اجملموع

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

(%)

AAHP1.2201.2300.80.50.737070.093الاهلية مالنتاج امزراعي1
AMAP0.4300.390-9.31.60.6516000.039احلديثة مالنتاج احليواين2
AMEF8.0508.0500.00.030.2124150.009اسامك امرشق الاوسط3
AISP6.1906.5706.130.2195.3285492750.403امعراكية النتاج امبذور4
AIPM3.0002.820-6.01.95.412141000.037امعراكية النتاج وتسويق انلحوم5
AIRP7.9007.750-1.90.10.8527900.029امعراكية نلمنتجات امزراعية6

34.4203.0311.070,886.8اجملموع

TASC4.9905.0300.84.924.54215593000.0016اس يا س يل1

TZNI3.4203.4200.00.62.2562578580.00003اخلامت2

5.526.7477817157.86اجملموع

12659.27435.5220212294988

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
عدد امعلود

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)

المجموع الكلي

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

12985.112985.13ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

1____الشركات المتداوله

BAAI1.0001.0000.012985.112985.132500005.19مرصف العربية الاساليم

12985.112985.13.0

     

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

2017/7/27  ولغاية 2017/7/23 من

عدد العقودرمز الرشكهت

القمية السوقية

مليون )

(دينار

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



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

6.92465.012199.20.120.213.51410.76639.90.0521.21313612881.010.11املرصيف

____3________0.6________1.1____التامني
______________________________الاستامثر

__11024.55__27__55.817.75__9.9__45.011.1__5.0خدمات

33.255.0365.19.115.0671.5126.7425.016.8229.826253497.450.07الصناعي

__941.06__1.0__84.42.86__2.4__8.91.1__0.1الفنادق

0.003__1311__0.1__0.2203.0__0.07__0.0334.4__الزراعي

3.80.45.568.17.2417.91.426.767.055.124.014751.060.02االتصاالت

48.92,520.512659.2105.21,538.97435.5911632202اجملموع

__

__

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)

-1500.0

-1000.0

-500.0

0.0

500.0

1000.0

1500.0

 اتصاالت الزراعي الفنادق صناعي خدمات المصرفي

-1407.2 

9.9 

-55.2 

2.42 

-0.2 

16.5 3.5 9.9 
71.5 

2.4 17.9 

1410.7 

126.7 
0.2 1.4 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات




