
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

2.81-574.89591.54المؤشر العام

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

26547.126745.51659ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 181.1-54.4235.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

482416الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

127.8159.0204589.75الاحد

301.2400.2364582.13االثنني

359.1448.8335585.83الثالاثء

25414.525480.5366575.57الأربعاء

344.5257.0390574.89امخليس

26,547.126,745.51659اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/10/19  ولغاية 2017/10/15
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



BKUI1.6601.390-16.3مرصف كوردس تانIMOS4.0904.90019.8اخلياطة احلديثة

IRMC9.20010.89018.4انتاج الالبسة اجلاهزة
املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.5400.510-5.6

NAME0.4700.450-4.3الامني للتأ منيHISH11.70013.25013.2فنادق عش تار

بغداد لصناعة مواد 

التغليف
IBPM1.2901.46013.2

املعمورة لالستامثرات 

العلارية
SMRI1.9001.820-4.2

HPAL13.00014.2509.6فندق فلسطني
مرصف ايالف 

الاساليم
BELF0.2900.280-3.4

املرصف الوطين 

الاساليم
BNAI1.00025086.393.8

املرصف الوطين 

الاساليم
BNAI1.00025086.394.5

BBOB0.560308.31.2مرصف بغدادBBOB0.560550.02.1مرصف بغداد

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.350258.61.0العراكية النتاج البذورAISP4.020125.10.5

BMFI0.350194.20.7مرصف املوصل
بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.560116.30.4

BBAY0.290107.10.4مرصف اببل
مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.35092.20.3

(%)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

(%)

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)

 2017/10/19ولغايه  2017/10/15 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

(%)

BCOI0.4000.4205.056.222.9301050000.022املرصف امتجاري امعرايق1

BBOB0.5600.5600.0550.0308.31251400000.220مرصف بغداد2

BIIB0.5400.510-5.618.49.951275000.007املرصف امعرايق الاساليم3

BIME0.3600.350-2.8258.692.256875000.103مرصف امرشق الاوسط مالستامثر4
BIBI0.4500.440-2.276.634.1401100000.031مرصف الاستامثر امعرايق5
BNOI0.4700.4802.132.715.7331200000.013املرصف الاهيل امعرايق6
BROI0.6500.6601.521.213.8311650000.008مرصف الأئامتن امعرايق7
BSUC0.9000.9000.00.030.0212250000.00001مرصف سومر8
BBAY0.3000.290-3.3107.132.134725000.043مرصف اببل9

BMFI0.3200.3509.4194.264.981883750.077مرصف املوصل10
BKUI1.6601.390-16.341.458.055560000.010مرصف كوردس تان11
BASH0.2900.2900.01.20.34725000.0005مرصف اشور ادلويل12

BMNS0.7100.7505.615.911.5121875000.006مرصف املنصور13

BUND0.2200.2304.56.91.66690000.002املرصف املتحد14

BELF0.2900.280-3.40.20.11700000.0001مرصف ايالف الاساليم15

BNAI1.0001.0000.025086.325086.332510009.995املرصف اموطين الاساليم16

BCIH2.7502.7500.00.51.417012500.0002مرصف جهيان17
26467.525753.04683148125اجملموع

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

(%)

NAME0.4700.450-4.33.51.6515350.103الامني نلتأأمني1
NGIR0.5000.5000.06.23.1410000.310اخلليج نلتأأمني واعادة امتأأمني2

9.74.791000اجملموع

2017/10/19   -   2017/10/15حركة 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

(%)

SKTA4.2004.2000.07.832.77742000.779مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1
SMRI1.9001.820-4.23.97.314349440.021املعمورة مالستامثرات امعلارية2
SNUC0.3500.3500.03.01.137230.145امنخبة نلملاوالت امعامة3
SBPT12.86013.1502.30.23.311131500.025بغداد امعراق نلنلل امعام4

15.044.310548817اجملموع

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

(%)

IMAP0.6800.6901.533.522.94844640.519املنصور نلصناعات ادلوائية1
IMOS4.0904.90019.818.578.615849001.847اخلياطة احلديثة2
IITC7.6007.8002.60.86.01839000.153امعراكية نلسجاد واملفروشات3
IBPM1.2901.46013.22.63.6815770.239بغداد مصناعة مواد امتغليف4
IBSD2.6502.560-3.445.7116.31394539720.026بغداد نلمرشوابت امغازية5
IIDP1.0701.040-2.826.627.846179400.154امعراكية  نلمتور6
IHLI0.2700.2907.431.98.91935890.258امهالل امصناعية7
INCP0.5100.5202.020.310.42878970.134امصناعات امكميياوية وامبالستيكية8
IMIB0.6000.6508.32.21.4932500.044امصناعات املعدنية وادلراجات9

IRMC9.20010.89018.41.615.951173480.103انتاج الامبسة اجلاهزة10

183.7291.9524518837

HPAL13.00014.2509.61.216.017636980.026فندق فلسطني1
HISH11.70013.25013.25.672.6109463750.161فنادق عش تار2
HBAY36.00037.0002.82.488.133740000.119فندق اببل3
HBAG8.3008.4501.82.319.129324820.059فندق بغداد4
HNTI6.4406.5000.96.038.965406450.096اموطنية مالستامثرات امس ياحية5
HTVM6.0005.950-0.80.10.6114280.042املدينة امس ياحية يف سد املوصل6
HKAR1.4201.400-1.40.91.2970000.017فنادق كربالء7
HMAN12.95012.530-3.25.771.269366250.194فندق املنصور8

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



HSAD14.00015.0007.10.00.52185850.003فندق امسدير9

24.1308.1334320837اجملموع

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

(%)

AAHP1.2401.230-0.82.43.047070.417الاهلية مالنتاج امزراعي1
AMAP0.3000.3103.38.72.61212710.213احلديثة مالنتاج احليواين2
AISP4.1004.020-2.031.0125.1172301500.413امعراكية النتاج امبذور3
AIPM2.8502.9804.62.26.517149000.044امعراكية النتاج وتسويق انلحوم4
AIRP7.4007.4500.70.75.1926820.188امعراكية نلمنتجات امزراعية5

45.0142.321449711اجملموع

TASC5.0504.980-1.40.62.7515438000.00018اس يا س يل1

0.62.751543800اجملموع

26745.526547.116595631126

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

9106.26405.423ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ـــــــــــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

015الشركات المتداوله

MTRA0.5000.5000.00.40.24225000.001الرابطه املاليه  للتحويل املايل1

BRTB1.0001.0000.05.05.052500000.002مرصف الاقلمي التجاري2

HASH7.0007.0000.00.00.1126320.002فندق اشور3

BTRI0.7000.7000.09000.06300.041848003.409مرصف عرب العراق4

BQAB1.0001.0000.099.399.322500000.0397مرصف القابض الاساليم5

MTAH1.0000.550-45.01.60.97247500.0034احلرير للتحويل املايل6

9106.26405.423

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

2017/10/19  ولغاية 2017/10/15 من

عدد العقودرمز الرشكهت

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)



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

18.7420.126467.50.0711.68.75235.5125753.00.0340.9115804683.217.1املرصيف

____9________4.7________9.7____التامني
______________________________الاستامثر

__1051.0__1.0__44.30.790__0.4__15.06.673__1.0خدمات

__5243.1__16__291.98.797__25.7__183.75.660__10.4الصناعي

__3341.5__5__308.16.383__19.7__24.12.202__0.5الفنادق

____214________142.3________45.0____الزراعي

____5________2.7________0.6____االتصاالت

30.6420.126745.554.4235.526547.137801659اجملموع

__

__

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)

-250.0

-200.0

-150.0

-100.0

-50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

 الفنادق صناعي خدمات المصرفي

-226.8 

0.4 
25.7 19.7 8.75 

0.4 

25.7 
19.7 

 حجم التداول لغير العراقيين 235.51

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات


