
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.26-570.27577.52المؤشر العام

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

1143.41960.71230ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 68.7-85.5154.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

411220الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

366.6615.6325580.64الاحد

257.7541.6263577.01االثنني

215.4370.9299572.04الاربعاء

303.8432.6343570.27امخليس

.1,143.41,960.71230اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/7/13  ولغاية 2017/7/9
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



املنصور نلصناعات 

ادلوائية
IMAP0.6300.6909.5

امعراكية مصناعات 

اماكرتون
IICM0.2800.260-7.1

امنخبة نلملاوالت 

امعامة
SNUC0.3100.3306.5

بغداد نلمرشوابت 

امغازية
IBSD2.4702.320-6.1

امصناعات 

الامكرتونية
IELI0.4700.5006.4مرصف املوصلBMFI0.3300.310-6.1

HISH12.25011.700-4.5فنادق عش تارBNOR0.2200.2304.5مرصف امشامل

مرصف امبالد 

الاساليم
BLAD0.9000.9404.4مرصف الاستامثرBIBI0.4900.470-4.1

مرصف الاستامثر 

امعرايق
BIBI0.470428.321.8

مرصف الاستامثر 

امعرايق
BIBI0.470209.718.3

مرصف اخلليج 

امتجاري
BGUC0.360422.921.6

بغداد نلمرشوابت 

امغازية
IBSD2.320198.517.4

مرصف امرشق 

الاوسط مالستامثر
BIME0.390326.816.7مرصف اخلليج امتجاريBGUC0.360153.413.4

BSUC0.900131.611.5مرصف سومر امتجاريBNOR0.230161.78.2مرصف امشامل

مرصف سومر 

امتجاري
BSUC0.900146.27.5

مرصف امرشق 

BIME0.390الاوسط مالستامثر
130.211.4

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)

(%)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

(%)

 2017/7/13ولغايه  2017/7/9 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

(%)

BIIB0.6600.6600.021.013.921650000.008املرصف  الاساليم1
BIME0.3900.3900.0326.8130.2110975000.13مرصف امرشق الاوسط2
BIBI0.4900.470-4.1428.3209.71611175000.171مرصف الاستامثر3
BROI0.7200.710-1.46.84.9151775000.003مرصف الأئامتن4
BSUC0.9000.9000.0146.2131.6122250000.058مرصف سومر5
BBAY0.3400.3502.99.93.413875000.004مرصف اببل6
BGUC0.3700.360-2.7422.9153.4941080000.141مرصف اخلليج امتجاري7
BMFI0.3300.310-6.165.821.059782750.03مرصف املوصل8
BNOR0.2200.2304.5161.736.855690000.054مرصف امشامل9

BASH0.3400.330-2.911.03.710825000.004مرصف اشور10

BMNS0.7400.7400.05.94.4111850000.002مرصف املنصور11

BUND0.2600.250-3.883.121.346750000.03املرصف املتحد12

BELF0.2600.2703.80.60.22675000.0002مرصف ايالف الاساليم13

BLAD0.9000.9404.43.02.812359400.0012مرصف امبالد الاساليم14
1692.9737.2591.01771215.0اجملموع

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

(%)

NAME0.5400.530-1.910.45.63518070.305الامني نلتأأمني1
NDSA1.0000.980-2.00.10.05134390.001دار امسالم نلتأأمني2

10.55.636.05246.1اجملموع

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

(%)

SKTA4.8404.650-3.92.511.72546500.247مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1
SMRI2.0001.990-0.57.615.228382080.04املعمورة مالستامثرات امعلارية2
SNUC0.3100.3306.50.20.116810.010امنخبة نلملاوالت امعامة3

10.3275443539اجملموع

2017/7/13   -   2017/7/9حركة 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

(%)

IMAP0.6300.6909.568.444.57344641.057املنصور نلصناعات ادلوائية1
IMOS3.0002.950-1.70.20.7129500.02اخلياطة احلديثة2
IITC7.9807.830-1.90.10.7639150.017امعراكية نلسجاد واملفروشات3
IBSD2.4702.320-6.184.1198.51794114130.05بغداد نلمرشوابت امغازية4
IIDP1.1301.1300.00.50.62194930.003امعراكية  نلمتور5
INCP0.5600.5600.09.05.01485050.06امصناعات امكميياوية وامبالستيكية6
IELI0.4700.5006.430.914.96090000.172امصناعات الامكرتونية7
IKLV0.7700.7700.016.813.02345740.28امكندي النتاج انللاحات امبيطرية8
IMIB0.7200.700-2.819.313.66535000.385امصناعات املعدنية وادلراجات9

IRMC9.3009.100-2.21.09.311144960.06انتاج الامبسة اجلاهزة10
IICM0.2800.260-7.14.11.1819730.054امعراكية مصناعات اماكرتون11

234.4301.9442.0484281.9اجملموع

HISH12.25011.700-4.51.113.616409500.033فنادق عش تار1
HBAY24.50024.6000.40.11.52492000.003فندق اببل2
HBAG7.8007.650-1.90.10.82294070.003فندق بغداد3
HTVM6.3006.3500.80.31.6215240.10املدينة امس ياحية يف سد املوصل4
HKAR1.4101.4100.02.02.8270500.040فنادق كربالء5

3.620.424.0128130.6اجملموع

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

(%)

AAHP1.2201.2200.00.010.0117020.002الاهلية مالنتاج امزراعي1
AMAP0.4200.4302.40.50.2217640.01احلديثة مالنتاج احليواين2
AISP6.1606.2801.96.942.765471000.091امعراكية النتاج امبذور3
AIPM2.8502.9001.80.51.52145000.01امعراكية النتاج وتسويق انلحوم4
AIRP8.1508.000-1.80.21.6228800.057امعراكية نلمنتجات امزراعية5

8.146.072.017,380.0اجملموع

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

عدد امعلود

نس به امتغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)

املمية امسوكية

(مليون دينار)

سعر الاغالق 

(دينار)امسابق
رمز امرشكهت امس امرشكه



TASC5.1305.100-0.61.15.41115810000.0003اس يا س يل1

1.15.4111581000.00اجملموع

1960.71143.412304030793 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

4.24.55ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

11الشركات المتداوله

HASH8.5008.100-4.70.201.7330460.053فندق اشور1

BTRI0.7000.7000.04.02.821848000.002مرصف عرب العراق2

4.24.5513846

     

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

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

2017/7/13  ولغاية 2017/7/9 من

عدد العقودرمز الرشكهت

القمية السوقية

مليون )

(دينار



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

4.1141.01692.90.28.331.447.8737.20.196.524465914.060.08املرصيف

____36.0________5.6________10.5____التامني
______________________________الاستامثر

0.04__254__1.6__0.427.0__2.07__0.210.3__خدمات

35.844.9234.415.319.1783.4106.0301.927.6335.1534944211.990.11الصناعي

____24________20.4________3.6____الفنادق

____72________46.0________8.1____الزراعي

__119.09__1__5.411.95__0.6__1.111.9__0.1االتصاالت

40.0186.11960.785.5154.21143.478971230اجملموع

__

__

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

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي

-46.4 

-0.4 

-22.5 

0.6 1.4 

83.4 

0.6 

47.8 

0.4 

 حجم التداول لغير العراقيين 106.0

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات




