
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

581.11577.160.68المؤشر العام

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

3123.33856.31393ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

85.3ـــــــ85.3التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

30127الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

1037.41208.1353577.98الاحد

814.8936.1380580.64االثنني

749.11015.1326580.84الثالاثء

522.0697.0334581.11الاربعاء

.3,123.33,856.31393اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/8/9  ولغاية 2017/8/6
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



IHLI0.2800.3007.1الهالل الصناعية
مرصف البالد 

الاساليم
BLAD0.8400.760-9.5

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.3300.3506.1انتاج الالبسة اجلاهزةIRMC10.50010.000-4.8

BUND0.2300.220-4.3املرصف املتحدHBAY24.25025.2504.1فندق اببل

BMNS0.7600.7903.9مرصف املنصور
العراكية للمنتجات 

الزراعية
AIRP7.6507.400-3.3

NAME0.5800.570-1.7الامني للتأ منيIIDP1.3001.3503.8العراكية  للمتور

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.3501359.335.2مرصف كوردس تانBKUI1.300910.029.1

BBOB0.640626.620.1مرصف بغدادBBOB0.640976.625.3مرصف بغداد

AISP7.130498.916.0العراكية النتاج البذورBKUI1.300700.018.2مرصف كوردس تان

مرصف سومر 

التجاري
BSUC0.900213.25.5مرصف اخلليج التجاريBGUC0.350463.814.9

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.480188.04.9مرصف سومر التجاريBSUC0.900191.96.1

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

(%)

 2017/8/9ولغايه  2017/8/6 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

(%)

BBOB0.6300.6401.6976.6626.62171600000.391مرصف بغداد1
BIIB0.7000.7000.01.10.831750000.000املرصف  الاساليم2
BIBI0.4700.4802.1188.091.4581200000.075مرصف الاستامثر3
BROI0.6600.6701.590.759.9891675000.036مرصف الأئامتن4
BSUC0.9000.9000.0213.2191.9162250000.085مرصف سومر5
BBAY0.3100.3100.018.75.88775000.007مرصف اببل6
BGUC0.3300.3506.11359.3463.82131050000.453مرصف اخلليج امتجاري7
BKUI1.3001.3000.0700.0910.0175200000.175مرصف كوردس تان8

BMNS0.7600.7903.98.86.9131975000.004مرصف املنصور9

BUND0.2300.220-4.372.716.637660000.024املرصف املتحد10

BLAD0.8400.760-9.51.00.811900000.0004مرصف امبالد الاساليم11
3630.22374.567220035001.3اجملموع

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

(%)

NAME0.5800.570-1.76.33.61519440.184الامني نلتأأمني1
NAHF0.3800.3800.05.32.029500.213الاهلية نلتأأمني2
NGIR0.4000.4000.07.73.178000.387اخلليج نلتأأمني واعادة امتأأمني3

19.38.7243694اجملموع

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

(%)

SMRI1.9501.930-1.020.038.520370560.104املعمورة مالستامثرات امعلارية1
SBPT14.00014.0000.00.11.44140000.010بغداد امعراق نلنلل امعام2

20.139.92451056اجملموع

2017/8/9   -   2017/8/6حركة 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

(%)

IMAP0.6700.6700.010.06.72343340.155املنصور نلصناعات ادلوائية1
IITC7.7007.7500.60.21.51038750.040امعراكية نلسجاد واملفروشات2
IBSD2.4402.4500.434.984.5944344660.020بغداد نلمرشوابت امغازية3
IIDP1.3001.3503.82.02.82232880.012امعراكية  نلمتور4
IHLI0.2800.3007.149.614.23937130.401امهالل امصناعية5
INCP0.5300.5300.06.83.6680490.045امصناعات امكميياوية وامبالستيكية6
IRMC10.50010.000-4.81.313.923159300.084انتاج الامبسة اجلاهزة7

105.0127.1197493654

HBAY24.25025.2504.11.332.630505000.065فندق اببل1
HNTI6.6006.500-1.52.516.418406450.040الاستامثرات امس ياحية2

3.849.04891145اجملموع

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

(%)

AMEF8.0508.0500.00.21.6324150.066امرشق الاوسط النتاج الاسامك1
AISP6.9107.1303.270.6498.9382534750.941امعراكية النتاج امبذور2
AIPM2.9003.0003.46.620.036150000.133امعراكية النتاج وتسويق انلحوم3
AIRP7.6507.400-3.30.32.0526640.075امعراكية نلمنتجات امزراعية4

77.7522.642673554اجملموع

TASC5.1505.1500.00.31.5215965000.0001اس يا س يل1

0.31.521596500اجملموع

3856.33123.313934313102 المجموع الكلي

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



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

55849.755860.825ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

20597.50.120597.4تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

22ــــــالشركات المتداوله

MTRA0.7800.500-35.90.50.33225000.001الرابطه املاليه  للتحويل املايل1

BAAI1.0001.0000.035250.035250.0425000014.100مرصف العربية الاساليم2

HASH8.1007.700-4.91.6712.9728950.444فندق اشور3

BZII1.0001.0000.020597.620597.6112500008.2390مرصف زين العراق4

55849.755860.825.0

     

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

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

2017/8/9  ولغاية 2017/8/6

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

__6721.2__8__2374.50.82__19.5__3630.21.4__49.7املرصيف

____24________8.7________19.3____التامني
______________________________الاستامثر

__2462.5__15__39.987.01__34.7__20.189.8__18.0خدمات

__19711.7__23__127.124.46__31.1__105.012.2__12.8الصناعي

____48________49.0________3.8____الفنادق

____426________522.6________77.7____الزراعي

____2________1.5________0.3____االتصاالت

80.50.03856.385.30.03123.34601393اجملموع

__

__

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

5.0
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35.0

 صناعي خدمات المصرفي

19.5 

34.7 

31.1 

19.5 

34.7 

 حجم التداول لغير العراقيين 31.1

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات
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