
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

1.90-592.33603.80المؤشر العام

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

2683.13864.82259ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 81.4-599.1680.5التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

531331الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

408.1699.2415600.92الاحد

500.4662.5453600.85االثنني

573.4891.1458591.87الثالاثء

429.1636.6439591.44الاربعاء

772.1975.5494592.33امخليس

2,683.13,864.82259اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/6/1  ولغاية 2017/5/28
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



امصناعات املعدنية 

وادلراجات
IMIB0.5300.67026.4امصناعات الامكرتونيةIELI0.9000.730-18.9

املدينة امس ياحية يف 

سد املوصل
HTVM5.8006.1506.0

امعراكية مصناعات 

اماكرتون
IICM0.3100.270-12.9

NGIR0.4300.380-11.6اخلليج نلتأ منيNAME0.5600.5905.4الامني نلتأ مني

BMFI0.3700.330-10.8مرصف املوصلHMAN12.80013.2503.5فندق املنصور

HBAG7.5007.7503.3فندق بغداد
مرصف امرشق 

الاوسط
BIME0.4400.400-9.1

BBOB0.750491.518.3مرصف بغدادBBOB0.750664.717.2مرصف بغداد

BMFI0.330568.214.7مرصف املوصل
بغداد نلمرشوابت 

امغازية
IBSD2.520418.315.6

مرصف اخلليج 

امتجاري
BGUC0.370415.710.8مرصف املوصلBMFI0.330198.17.4

مرصف امرشق 

الاوسط مالستامثر
BIME0.400283.27.3

مرصف املنصور 

مالستامثر
BMNS0.840190.87.1

مرصف الاستامثر 

امعرايق
BIBI0.510264.76.8مرصف اخلليج امتجاري

BGUC0.370
154.95.8

(%)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

(%)

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)

 2017/6/1ولغايه  2017/5/28 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

(%)

BCOI0.4500.440-2.2259.9113.91081100000.10املرصف امتجاري1
BBOB0.7600.750-1.3664.7491.52371875000.27مرصف بغداد2
BIIB0.5900.570-3.452.329.881425000.02املرصف  الاساليم3
BIME0.4400.400-9.1283.2117.21091000000.11مرصف امرشق الاوسط4
BIBI0.5000.5102.0264.7133.51041275000.11مرصف الاستامثر5
BNOI0.5500.540-1.85.73.191350000.002املرصف الاهيل امعرايق6

BROI0.7400.720-2.712.69.2121800000.01مرصف الأئامتن7
BSUC0.9000.9000.0161.6145.4102250000.06مرصف سومر8
BBAY0.3500.330-5.720.66.819825000.01مرصف اببل9

BGUC0.3700.3700.0415.7154.91131110000.14مرصف اخلليج امتجاري10
BMFI0.3700.330-10.8568.2198.159831600.23مرصف املوصل11
BNOR0.2400.220-8.3204.947.166660000.07مرصف امشامل12
BKUI1.1501.1500.08.09.234600000.002مرصف كوردس تان13
BASH0.3400.3502.91.70.64875000.001مرصف اشور14
BMNS0.8400.8400.0227.0190.8922100000.09مرصف املنصور15
BUND0.3000.280-6.773.820.330840000.02املرصف املتحد16
BUND0.3300.320-3.00.20.11800000.0001مرصف ايالف الاساليم17
BNAI1.0001.0000.02.12.122510000.001املرصف اموطين الاساليم18

3226.71673.4986.02722660.0اجملموع

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

(%)

NAME0.5600.5905.418.810.73420120.55الامني نلتأأمني1
NDSA1.0001.0000.00.10.1135090.001دار امسالم نلتأأمني2
NGIR0.4300.380-11.60.20.117600.01اخلليج نلتأأمني3
NAHF0.4500.430-4.40.50.2110750.02الاهلية نلتأأمني4

19.511.0377355.9اجملموع

2017/6/1   -   2017/5/28حركة 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

(%)

SKTA4.9004.830-1.47.937.54748300.79مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1
SMRI2.0402.0500.525.352.165393600.13املعمورة مالستامثرات امعلارية2
SNUC0.3200.3303.110.13.2186810.49امنخبة نلملاوالت امعامة3
SILT0.7700.720-6.559.943.852100800.43امعراكية نلنلل امربي4
SBPT13.35013.5001.10.00.51132000.20بغداد امعراق نلنلل امعام5
SBAG0.6000.580-3.31.10.6216060.004امبادية نلنلل امعام6

104.213818569757اجملموع

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

(%)

IMAP0.6300.620-1.640.024.53140110.62املنصور نلصناعات ادلوائية1
IITC8.2008.060-1.70.97.01640300.17امعراكية نلسجاد واملفروشات2
IBPM1.6101.500-6.80.71.1516200.06بغداد مصناعة مواد امتغليف3
IBSD2.6302.520-4.2163.3418.33344468790.09بغداد نلمرشوابت امغازية4
IIDP1.4801.4900.71.11.62257030.01امعراكية  نلمتور5
IHLI0.2900.280-3.425.97.31534650.21امهالل امصناعية6
INCP0.5400.520-3.721.111.12678970.14امصناعات امكميياوية وامبالستيكية7
IELI0.9000.730-18.94.94.222131400.03امصناعات الامكرتونية8
IKLV0.7800.7800.010.17.92046330.17امكندي النتاج انللاحات امبيطرية9

IKHC1.2601.2700.80.00.1212700.004اخلازر النتاج املواد الانشائية10
IMIB0.5300.67026.4197.4116.020733503.95امصناعات املعدنية وادلراجات11
IICM0.3100.270-12.97.92.21320490.10امعراكية مصناعات اماكرتون12

473.3601.4693.0518047.2اجملموع

HPAL13.85013.750-0.70.68.718614630.01فندق فلسطني1
HBAY26.50026.400-0.41.334.046528000.06فندق اببل2
HBAG7.5007.7503.30.54.117297910.01فندق بغداد3
HNTI7.1007.1000.01.07.223443960.02اموطنية مالستامثرات امس ياحية4
HTVM5.8006.1506.00.53.01114760.20املدينة امس ياحية يف سد املوصل5

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



HKAR1.4001.4302.12.43.4471500.05فنادق كربالء6
HMAN12.80013.2503.50.911.819387300.03فندق املنصور7

7.372.2138.0235805.6اجملموع

AAHP1.3001.250-3.81.01.347190.18الاهلية مالنتاج امزراعي1

AISP6.3306.250-1.314.390.2108468750.19امعراكية النتاج امبذور2

AIPM3.0002.930-2.30.41.25146500.01امعراكية النتاج وتسويق انلحوم3

AIRP7.8507.8500.00.32.2328260.08امعراكية نلمنتجات امزراعية4

16.094.8120.017,476.0اجملموع

TASC5.3005.200-1.917.691.79716120000.006اس يا س يل1

TZNI4.0503.800-6.20.20.9369531750.00001اخلامت2

17.892.61008565175.40اجملموع

3864.82683.1225912136277

املمية امسوكية

(مليون دينار)

رمز امرشكه

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

معدل ادلوران

(%)

عدد امعلود

نس به امتغري

(%)

المجموع الكلي

املمية امسوكية

(مليون دينار)

رمز امرشكهامس امرشكهت

عدد امعلود امس امرشكه
سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

سعر الاغالق 

(دينار)امسابق

نس به امتغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم امتداول

(مليون دينار)
ت



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

0.43.410ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ــــــــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

01الشركات المتداوله

HASH8.3508.240-1.30.43.41030980.11فندق اشور1

0.43.4103098

     

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

2017/6/1  ولغاية 2017/5/28 من

عدد العقودرمز الرشكهت

القمية السوقية

مليون )

(دينار

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



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

374.0700.03226.711.621.69289.8521.01673.417.3231.1651489866.590.15املرصيف

__37.02.70__1.0__11.01.95__0.2__19.52.6__0.5التامني
______________________________الاستامثر

__1854.32__8.0__137.84.94__6.8__104.23.1__3.3خدمات

93.352.5473.319.711.08235.5133.7601.439.1722.21377269319.770.10الصناعي

__1387.25__10.0__72.214.78__10.7__7.36.6__0.5الفنادق

____120________94.8________16.0____الزراعي

10.85.017.860.427.8356.125.892.660.5527.950.010.010050.000.10االتصاالت

482.3757.43864.8599.1680.52683.12712302259اجملموع

__

__

9113.3745105.6005451535

181.72119.2624المصرفي0.10.0521

48.496110الخدمات236.8374205.6158343255

48.41111.7168الصناعي692.9353533.5025797474

1.44552.61411الفندقي59.75682981.1926914344

6.841939.0433االتصاالت19.1694385.73871919143

650356.710المصرفي10.1435758.00246467

16.49631889.2460

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)

-300.0

-200.0

-100.0

0.0
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600.0

 اتصاالت الفنادق صناعي خدمات التامين المصرفي

-231.2 

0.2 6.8 
101.82 

10.67 30.2 

289.8 

0.2 
6.8 

235.5 

10.7 
56.1 

521.0 

133.7 

25.8 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات
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