
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

577.16567.201.76المؤشر العام

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

5438.36658.32171ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 237.4-877.91115.3التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

481825الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

781.8851.0394568.09الاحد

1257.61841.1545575.61االثنني

989.8897.3397581.04الثالاثء

1012.61178.7341580.23الاربعاء

1396.51890.3494577.16امخليس

.5,438.36,658.32171اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/8/3  ولغاية 2017/7/30
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



NAME0.5100.58013.7الامني للتأ مني
نلل املنتجات النفعية 

والبضائع
SIGT0.8200.550-32.9

BNOI0.4400.50013.6املرصف الاهيل
مرصف البالد 

الاساليم
BLAD0.9300.840-9.7

IIDP1.4301.300-9.1العراكية  للمتورIRMC9.25010.50013.5انتاج الالبسة اجلاهزة

SILT0.7800.710-9.0العراكية للنلل الربيBCOI0.4100.4407.3املرصف التجاري

HKAR1.3701.4707.3فنادق كربالء
الصناعات املعدنية 

وادلراجات
IMIB0.7800.720-7.7

BBOBمرصف بغداد
0.630

BBOBمرصف بغداد2718.140.8
0.630

1718.931.6

BKUIمرصف كوردس تان
1.300

BKUIمرصف كوردس تان1031.915.5
1.300

1326.424.4

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC

0.330
BSUCمرصف سومر التجاري760.611.4

0.900
424.47.8

مرصف سومر 

التجاري
BSUC

0.900
471.67.1

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD

2.440
367.46.8

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.370314.54.7مرصف اخلليج التجاريBGUC0.330254.54.7

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 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

(%)

 2017/8/3ولغايه  2017/7/30 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

(%)

BCOI0.4100.4407.3121.051.0691100000.048املرصف امتجاري1
BBOB0.6400.630-1.62718.11718.93401575001.087مرصف بغداد2
BIIB0.6700.7004.510.97.4211750000.004املرصف  الاساليم3
BIME0.3800.370-2.6314.5116.696925000.126مرصف امرشق الاوسط4
BIBI0.4600.4702.2260.5120.7821175000.104مرصف الاستامثر5
BNOI0.4400.50013.66.23.1111250000.002املرصف الاهيل6
BROI0.6700.660-1.521.914.6271650000.009مرصف الأئامتن7
BSUC0.9000.9000.0471.6424.4202250000.189مرصف سومر8
BBAY0.3200.310-3.14.81.57775000.002مرصف اببل9

BGUC0.3400.330-2.9760.6254.5117990000.254مرصف اخلليج امتجاري10
BMFI0.3100.290-6.545.013.324732250.018مرصف املوصل11
BNOR0.2100.200-4.8138.027.850600000.046مرصف امشامل12
BKUI1.2501.3004.01031.91326.4315200000.258مرصف كوردس تان13

BASH0.3000.280-6.739.111.432700000.016مرصف اشور14

BMNS0.7200.7605.626.119.8341900000.010مرصف املنصور15

BUND0.2400.230-4.269.616.318690000.023املرصف املتحد16

BELF0.2700.2700.03.00.84675000.001مرصف ايالف الاساليم17

BLAD0.9300.840-9.71.00.812100000.0004مرصف امبالد الاساليم18
6044.04129.29842603725.0اجملموع

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

(%)

NAME0.5100.58013.713.87.82619780.406الامني نلتأأمني1
13.87.8261977.8اجملموع

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

(%)

2017/8/3   -   2017/7/30حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



SKTA4.6004.420-3.91.88.11744200.180مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1
SMRI2.0001.950-2.522.544.283374400.117املعمورة مالستامثرات امعلارية2
SILT0.7800.710-9.068.049.67999400.486امعراكية نلنلل امربي3
SIGT0.8200.550-32.9204.8122.916321455.252نلل املنتجات امنفطية وامبضائع4

297.1224.834253945.0اجملموع

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

(%)

IMAP0.6800.670-1.529.619.91543340.458املنصور نلصناعات ادلوائية1
IITC7.6907.7000.10.10.9538500.024امعراكية نلسجاد واملفروشات2
IBSD2.3002.4406.1152.9367.42904326930.086بغداد نلمرشوابت امغازية3
IIDP1.4301.300-9.114.519.610224250.084امعراكية  نلمتور4
INCP0.5400.530-1.92.21.2680490.014امصناعات امكميياوية وامبالستيكية5
IELI0.4800.450-6.215.07.13181000.084امصناعات الامكرتونية6
IKLV0.7700.760-1.38.56.51545140.143امكندي النتاج انللاحات امبيطرية7
IMIB0.7800.720-7.710.47.43936000.208امصناعات املعدنية وادلراجات8
IRMC9.25010.50013.50.44.29167270.026انتاج الامبسة اجلاهزة9

233.7434.2420504291.8

HPAL13.85013.020-6.010.1132.012581990.226فندق فلسطني1
HISH11.05011.000-0.50.11.11385000.003فنادق عش تار2
HBAY24.10024.2500.67.3178.142485000.367فندق اببل3
HBAG9.0009.0500.66.356.417347880.163فندق بغداد4
HNTI6.6006.6000.03.019.929412700.048الاستامثرات امس ياحية5
HTVM5.9505.850-1.70.10.4114040.027املدينة امس ياحية يف سد املوصل6
HKAR1.3701.4707.31.21.8373500.024فنادق كربالء7
HMAN13.80014.0001.40.030.42409220.001فندق املنصور8
HSAD14.18014.5002.30.020.32179660.002فندق امسدير9

28.2390.3109288898.9اجملموع

املمية امسوكية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

نس به امتغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
عدد امعلود

سعر الاغالق 

(دينار)امسابق
رمز امرشكهت امس امرشكه



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

(%)

AAHP1.2301.2300.00.20.217070.030الاهلية مالنتاج امزراعي1
AMAP0.3900.3900.00.30.1116000.007احلديثة مالنتاج احليواين2
AISP6.5706.9105.230.7204.6231518250.409امعراكية النتاج امبذور3
AIPM2.8202.9002.82.46.912145000.048امعراكية النتاج وتسويق انلحوم4
AIRP7.7507.650-1.30.43.2827540.114امعراكية نلمنتجات امزراعية5

34.0215.025371,385.8اجملموع

TASC5.0305.1502.46.433.12615965000.002اس يا س يل1

TZNI3.4203.300-3.51.23.91160382840.0001اخلامت2

7.637.0377634783.90اجملموع

6658.35438.3217111159008 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

24214.924207.129ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

3____الشركات المتداوله

BAAI1.0001.0000.024188.324188.322500009.675مرصف العربية الاساليم1

BZII1.0001.0000.00.60.612500000.0002مرصف زين العراق2

BTRI0.7000.7000.026.018.2261848000.010مرصف عرب العراق3

24214.924207.129

     

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

2017/8/3  ولغاية 2017/7/30 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

1080.01752.56044.017.929.00629.01104.54129.215.2326.785999848.610.06املرصيف

____26________7.8________13.8____التامني
______________________________الاستامثر

11.00.5297.13.70.1521.70.9224.89.650.4362.034210.50.58خدمات

77.32.9233.733.11.25183.92.1434.242.360.5107942025.52.14الصناعي

0.50.328.21.91.1312.85.8390.33.291.510.05.01099.24.59الفنادق

____253________215.0________34.0____الزراعي

5.90.67.677.97.9130.42.137.082.175.519.033751.48.11االتصاالت

1,174.81,756.86658.3877.91,115.35438.32571182171اجملموع

__

__

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)

-600.0
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 اتصاالت الفنادق صناعي خدمات المصرفي

-475.5 

20.8 

181.9 

7.01 28.4 

629.0 

21.7 

183.9 

12.8 30.4 

1104.5 

0.9 
2.1 5.82 

2.1 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات
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