
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

667.91662.390.83المؤشر العام

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

4196.35684.72002ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 471.9-34.9506.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

482311الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

610.5891.2456670.17الاحد

874.5978.5468673.63االثنني

955.11122.0407674.09الثالاثء

856.71664.5363668.64الاربعاء

899.61028.5308667.91امخليس

4,196.35,684.72002اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/4/13  ولغاية 2017/4/9
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



مرصف الاحتاد 

العرايق
BUOI0.3100.35012.9انتاج الالبسة اجلاهزةIRMC11.00010.200-7.3

HSAD15.50017.0009.7فندق السدير
احلديثة لالنتاج 

احليواين
AMAP0.4400.420-4.5

HMAN14.50015.5006.9فندق املنصور
اخلازر النتاج املواد 

الانشائية
IKHC1.3001.260-3.1

SILT0.9900.960-3.0العراكية للنلل الربيSMRI2.2502.3906.2املعمورة  العلارية

HBAY28.25029.9005.8فندق اببل
بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.3402.270-3.0

BBOB0.940901.221.5مرصف بغدادBBOB0.940947.016.7مرصف بغداد

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.470859.615.1مرصف سومر التجاريBSUC0.900434.310.3

BGUC0.470406.59.7مرصف اخلليج التجاريBMFI0.410821.414.4مرصف املوصل

املرصف التجاري 

العرايق
BCOI0.550502.08.8مرصف املوصلBMFI0.410337.68.0

مرصف سومر 

التجاري
BSUC0.900482.58.5

بغداد للمرشوابت 

IBSD2.270الغازية
305.07.3

(%)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)

 2017/4/13ولغايه  2017/4/9 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

(%)

BCOI0.5500.5500.0502.0280.41991375000.20املرصف امتجاري1
BBOB0.9300.9401.1947.0901.22862350000.38مرصف بغداد2
BIIB0.7200.700-2.8210.3147.241750000.08املرصف  الاساليم3
BIME0.5700.5700.0308.7177.4961425000.12مرصف امرشق الاوسط4
BIBI0.5900.6103.4169.9104.6931525000.07مرصف الاستامثر5
BNOI0.5600.5905.4137.781.2131475000.06املرصف الاهيل امعرايق6
BROI0.7700.7700.0106.282.9731925000.04مرصف الأئامتن7
BSUC0.9000.9000.0482.5434.3202250000.19مرصف سومر8
BBAY0.3900.4002.6144.458.3531000000.06مرصف اببل9

BGUC0.4600.4702.2859.6406.52121410000.29مرصف اخلليج امتجاري10
BMFI0.4100.4100.0821.4337.6521033200.33مرصف املوصل11
BUOI0.3100.35012.938.813.124882000.02مرصف الاحتاد امعرايق12
BNOR0.3200.3200.0329.6109.172960000.11مرصف امشامل13
BKUI1.2501.2600.825.031.345040000.01مرصف كوردس تان14
BASH0.4000.4205.022.49.4241050000.01مرصف اشور15
BUND0.3500.3500.0133.247.4401050000.04املرصف املتحد16
BELF0.3300.3403.03.31.111850000.001مرصف ايالف الاساليم17
BNAI1.1501.1500.01.01.212886500.0004املرصف اموطين الاساليم18

5243.03224.11277.02735020اجملموع

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

(%)

NAME0.7600.7600.02.62.0325920.08الامني نلتأأمني1
NGIR0.4500.4500.02.00.919000.10اخلليج نلتأأمني2

4.62.943491.6اجملموع

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

(%)

SKTA5.0505.0700.41.05.01650700.10مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1

2017/4/13   -   2017/4/9حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



SMRI2.2502.3906.224.056.297458880.12املعمورة  امعلارية2
SILT0.9900.960-3.070.568.889134400.50امعراكية نلنلل امربي3
SBPT13.50013.200-2.20.11.33132000.20بغداد امعراق نلنلل امعام4
SBAG0.8000.730-2.22.01.5116060.00امبادية نلنلل امعام5

97.613320679204اجملموع

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

(%)

IMAP0.6400.6501.613.38.61542050.20املنصور نلصناعات ادلوائية1
IMOS4.1504.1600.20.20.7641600.02اخلياطة احلديثة2
IITC7.7908.1304.42.519.74940650.50امعراكية نلسجاد واملفروشات3
IBPM1.8501.8500.018.033.3319981.67بغداد مصناعة مواد امتغليف4
IBSD2.3402.270-3.0131.4305.01564025460.07بغداد نلمرشوابت امغازية5
IHLI0.3000.3000.0120.636.25137130.97امهالل امصناعية6
INCP0.5400.5400.02.91.6482010.02امصناعات امكميياوية وامبالستيكية7
IKLV0.7500.7804.011.79.02346330.20امكندي النتاج انللاحات امبيطرية8
IKHC1.3001.260-3.10.10.1212600.01اخلازر النتاج املواد الانشائية9

IRMC11.00010.200-7.30.32.78162490.02انتاج الامبسة اجلاهزة10

300.8416.7317.0451029اجملموع

HPAL14.00014.1000.717.6248.029630270.39فندق فلسطني1

HISH13.10013.000-0.82.938.024455000.08فنادق عش تار2

HBAY28.25029.9005.80.822.929598000.04فندق اببل3

HBAG8.7008.9002.32.825.513342120.07فندق بغداد4

HNTI8.0007.950-0.64.737.523497110.08اموطنية مالستامثرات امس ياحية5

HNTI6.4006.6003.10.10.3115840.02املدينة امس ياحية يف سد املوصل6

HMAN14.50015.5006.90.45.310453070.01فندق املنصور7

HSAD15.50017.0009.70.23.85210630.02فندق امسدير8

29.5381.4134.0320203.5اجملموع

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



AMAP0.4400.420-4.52.81.2417220.07احلديثة مالنتاج احليواين1
AIPM3.0003.0000.00.31.05150000.01امعراكية النتاج وتسويق انلحوم2
AIRP7.4007.5001.41.712.62227000.46امعراكية نلمنتجات امزراعية3

4.814.831.017,700.0اجملموع

TASC5.4005.4500.94.323.33216895000.001اس يا س يل1

TZNI3.5503.450-2.80.10.3163127510.00001اخلامت2

4.423.7338002251.35اجملموع

5684.74196.3200211608899

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

8008.78011.425ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ــــــــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

113الشركات المتداوله

HASH8.1008.2501.90.54.31431020.137فندق اشور1

VBAT0.7200.7200.00.020.0117200.002الباتك لالستامثرات املالية2

SAEI0.6500.610-6.27.14.4642460.102الامني  العقارية3

IMCI60.00060.0000.00.031.81108000.017الصنائع الكاميوية4

BINI1.0001.0000.08001.08001.032500032.004مرصف نور العراق5

8008.78011.425299468

     

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

2017/4/13  ولغاية 2017/4/9 من

عدد العقودرمز الرشلهت

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 الرشله



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

59.3438.15243.01.18.3634.9308.73224.11.089.6147312771.100.06املرصيف

____4________2.9________4.6____التامني
______________________________الاستامثر

____206________132.7________97.6____خدمات

0.13__40317__47.5__198.1416.7__28.27__85.1300.8__الصناعي

____134________381.4________29.5____الفنادق

____31________14.8________4.8____الزراعي

____33________23.7________4.4____االتصاالت

59.3523.25684.734.9506.74196.3141132002اجملموع

__

__

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

100.0

200.0

300.0

400.0

 صناعي المصرفي

-273.8 

-198.1 

34.9 

308.7 

198.1 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات
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