
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

577.52576.110.24المؤشر العام

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

2509.03823.31952ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 558.3-168.8727.2التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

471714الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

306.6456.0284581.07الاحد

590.9890.6434587.07االثنني

238.4375.3314583.76الثالاثء

550.3720.0444578.30الاربعاء

822.91381.3476577.52امخليس

.2,509.03,823.31952اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/7/6  ولغاية 2017/7/2
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



TZNI3.8003.420-10.0اخلامتBIIB0.6000.66010.0املرصف  الاساليم

BIBI0.5400.490-9.3مرصف الاستامثرBBAY0.3200.3406.3مرصف اببل

IELI0.5000.470-6.0امصناعات الامكرتونيةHSAD15.00015.7505.0فندق امسدير

امعراكية نلمنتجات 

امزراعية
AIRP7.8008.1504.5الامني نلتأ منيNAME0.5700.540-5.3

اموطنية مالستامثرات 

امس ياحية
HNTI6.5706.7903.3مرصف الاحتاد امعرايقBUOI0.2300.220-4.3

BBOB0.6601012.540.4مرصف بغدادBBOB0.6601477.338.6مرصف بغداد

مرصف اخلليج 

امتجاري
BGUC0.370621.316.2مرصف سومر امتجاريBSUC0.900312.612.5

مرصف سومر 

امتجاري
BSUC0.900347.39.1مرصف اخلليج امتجاريBGUC0.370228.49.1

مرصف الاستامثر 

امعرايق
BIBI0.490240.56.3امعراكية نلنلل امربيSILT0.780154.96.2

مرصف امرشق 

الاوسط مالستامثر
BIME0.390239.36.3

بغداد نلمرشوابت 

IBSD2.470امغازية
122.64.9

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

(%)

 2017/7/6ولغايه  2017/7/2 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

(%)

BCOI0.4200.4200.0179.477.4801050000.07املرصف امتجاري1
BBOB0.6700.660-1.51477.31012.54891650000.59مرصف بغداد2
BIIB0.6000.66010.04.62.841650000.002املرصف  الاساليم3
BIME0.3800.3902.6239.396.589975000.10مرصف امرشق الاوسط4
BIBI0.5400.490-9.3240.5114.8871225000.10مرصف الاستامثر5
BROI0.7000.7202.911.48.2121800000.005مرصف الأئامتن6
BSUC0.9000.9000.0347.3312.692250000.14مرصف سومر7
BBAY0.3200.3406.311.84.08850000.005مرصف اببل8
BGUC0.3600.3702.8621.3228.41251110000.21مرصف اخلليج امتجاري9

BUOI0.2300.220-4.388.820.048660000.03مرصف الاحتاد امعرايق10
BNOR1.1001.1000.01.51.713300000.001مرصف امشامل11

BKUI0.3400.3400.020.67.1271360000.01مرصف كوردس تان12

BASH0.7300.7401.420.015.1291850000.01مرصف اشور13

BMNS0.2600.2600.076.420.740650000.03مرصف املنصور14

BUND0.2600.2600.01.90.57780000.001املرصف املتحد15
3342.01922.11055.02116000.0اجملموع

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

(%)

NAME0.5700.540-5.31.81.0318410.05الامني نلتأأمني1
1.81.03.01841.4اجملموع

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

(%)

SKTA4.7004.8403.02.09.72148400.20مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1
SMRI2.0602.000-2.916.132.945384000.08املعمورة مالستامثرات امعلارية2
SNUC0.3100.3100.00.40.126400.02امنخبة نلملاوالت امعامة3
SILT0.7600.7802.6193.9154.9226109201.38امعراكية نلنلل امربي4

2017/7/6   -   2017/7/2حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



212.419829454800اجملموع

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

(%)

IMAP0.6300.6300.048.430.55240750.75املنصور نلصناعات ادلوائية1
IMOS2.9903.0000.31.23.6530000.12اخلياطة احلديثة2
IITC7.9507.9800.40.32.3639900.06امعراكية نلسجاد واملفروشات3
IBPM1.3501.3500.00.10.1214580.01بغداد مصناعة مواد امتغليف4
IBSD2.5002.470-1.249.9122.61054380130.03بغداد نلمرشوابت امغازية5
IIDP1.1501.130-1.717.219.820194930.10امعراكية  نلمتور6
IHLI0.2800.2800.052.114.83934650.42امهالل امصناعية7
INCP0.5600.5600.012.06.72085050.08امصناعات امكميياوية وامبالستيكية8
IELI0.5000.470-6.038.918.98984600.22امصناعات الامكرتونية9

IKLV0.7800.770-1.314.210.91945740.24امكندي النتاج انللاحات امبيطرية10
IMIB0.7200.7200.07.25.11136000.14امصناعات املعدنية وادلراجات11
IICM0.2800.2800.00.040.01121250.0005امعراكية مصناعات اماكرتون12

241.4235.5369.0500757.2اجملموع

HPAL13.75013.9001.10.11.93621330.003فندق فلسطني1
HISH12.25012.2500.00.44.35428750.01فنادق عش تار2
HBAY24.25024.5001.00.511.012490000.02فندق اببل3
HNTI6.5706.7903.30.42.85424580.01اموطنية مالستامثرات امس ياحية4
HTVM6.2206.3001.30.42.3415120.15املدينة امس ياحية يف سد املوصل5
HKAR1.4101.4100.02.12.9470500.04فنادق كربالء6
HMAN14.00014.0000.00.11.53409220.004فندق املنصور7
HSAD15.00015.7505.00.030.51195140.002فندق امسدير8

3.927.137.0245949.9اجملموع

AAHP1.2401.220-1.60.10.177020.02الاهلية مالنتاج امزراعي1

املمية امسوكية

(مليون دينار)
عدد امعلود امس امرشكه

سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
ت

معدل ادلوران

(%)

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

نس به امتغري

(%)

نس به امتغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

سعر الاغالق 

(دينار)امسابق
ت

رمز امرشكه

رمز امرشكه امس امرشكه



AMEF8.0708.050-0.20.10.5224150.02امرشق الاوسط النتاج الاسامك2
AISP6.0006.1602.713.281.6126462000.18امعراكية النتاج امبذور3
AIPM2.9002.850-1.70.51.55142500.01امعراكية النتاج وتسويق انلحوم4
AIRP7.8008.1504.50.64.7429340.16امعراكية نلمنتجات امزراعية5

14.588.4144.017,184.0اجملموع

TASC5.2005.130-1.37.136.84715903000.002اس يا س يل1

TZNI3.8003.420-10.00.20.5362578580.00001اخلامت2

7.337.3507848157.86اجملموع

3823.32509.0195210784690 المجموع الكلي

رمز امرشكهامس امرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
عدد امعلود

املمية امسوكية

(مليون دينار)



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

13.09.25ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

1ــــــ1الشركات المتداوله

HASH8.1008.5004.90.010.1131960.003فندق اشور1

BTRI0.7000.7000.013.09.141848000.005مرصف عرب العراق2

13.09.2513996

     

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

2017/7/6  ولغاية 2017/7/2 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

118.21078.73342.03.532.2876.9701.71922.14.0036.53931110553.700.29املرصيف

____3.0________1.0________1.8____التامني
______________________________الاستامثر

0.003__1.0294__0.03__0.1197.6__0.09__0.2212.4__خدمات

34.211.0241.414.24.5683.925.4235.535.6410.8391736910.570.05الصناعي

____37________27.1________3.9____الفنادق

____144________88.4________14.5____الزراعي

__5012.00__6.0__37.321.48__8.0__7.321.2__1.5االتصاالت

154.01,089.93823.3168.8727.22509.0843291952اجملموع

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)

-800.0

-600.0

-400.0

-200.0

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي

-624.8 

-0.1 

58.6 8.0 
76.9 83.9 

8.0 

701.7 

0.1 
25.4 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات
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