
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.60-583.68587.22المؤشر العام

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

1704.12651.71045ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

 285.8-110.2396.0التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

401412الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

476.1946.5171588.36االثنني

273.3362.6211586.76الثالاثء

398.4442.3377585.12الأربعاء

556.3900.3286583.68امخليس

1,704.12,651.71045اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/10/5  ولغاية 2017/10/2
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



IMOS3.3003.5908.8اخلياطة احلديثة
مرصف البالد 

الاساليم
BLAD0.3500.270-22.9

العراكية للسجاد 

واملفروشات
IITC7.1007.6007.0فندق السديرHSAD15.40014.000-9.1

بغداد لصناعة مواد 

التغليف
IBPM1.2201.2905.7املرصف الاهيل العرايقBNOI0.5000.480-4.0

املرصف املتحد 

لالستامثر
BUND0.2100.2204.8فندق املنصورHMAN13.00012.500-3.8

العراكية لالعامل 

الهندس ية
IIEW0.7000.7304.3

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.4802.390-3.6

0.560460.527.0مرصف بغدادBMFI0.3001017.738.4مرصف املوصل

0.300311.318.3مرصف املوصلBBOB0.560815.930.8مرصف بغداد

مرصف سومر 

التجاري
BSUC0.900317.612.00.900285.816.8مرصف سومر التجاري

مرصف الاستامثر 

العرايق
BIBI0.460143.15.435.250136.08.0فندق اببل

مرصف اخلليج 

التجاري
BGUC0.340100.13.8

املعمورة لالستامثرات 

العلارية
1.85096.65.7

(%)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)

 2017/10/5ولغايه  2017/10/2 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

(%)

BCOI0.4000.4000.022.89.1171000000.009املرصف امتجاري امعرايق1

BBOB0.5700.560-1.8815.9460.51471400000.326مرصف بغداد2
BIBI0.4600.4600.0143.166.3431150000.057مرصف الاستامثر امعرايق3
BNOI0.5000.480-4.08.84.2121200000.004املرصف الاهيل امعرايق4
BROI0.6600.650-1.54.12.6141625000.002مرصف الأئامتن امعرايق5
BSUC0.9000.9000.0317.6285.8172250000.127مرصف سومر6
BBAY0.2900.3003.45.01.51750000.002مرصف اببل7
BGUC0.3400.3400.0100.134.0441020000.033مرصف اخلليج امتجاري8
BMFI0.3100.300-3.21017.7311.331757500.403مرصف املوصل9

BASH0.3000.3000.015.14.54750000.006مرصف اشور ادلويل10

BMNS0.7400.7400.00.90.611850000.0003مرصف املنصور11

BUND0.2100.2204.833.97.562660000.011املرصف املتحد12

BLAD0.3500.270-22.96.42.05675000.003مرصف امبالد الاساليم13
2491.31190.23981341250.0اجملموع

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

(%)

NGIR0.5300.520-1.90.10.1110400.005اخلليج نلتأأمني واعادة امتأأمني1
0.10.111040.0اجملموع

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

(%)

SKTA4.2404.200-0.95.623.76642000.560مدينة امعاب امكرخ امس ياحية1
SMRI1.9001.850-2.652.296.624355200.272املعمورة مالستامثرات امعلارية2
SNUC0.3600.3600.00.30.117430.015امنخبة نلملاوالت امعامة3
SBPT14.00014.0000.00.11.34140000.009بغداد امعراق نلنلل امعام4

58.2121.79550263.4اجملموع

2017/10/5   -   2017/10/2حركة 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

(%)

IMAP0.6800.6800.021.314.62443990.328املنصور نلصناعات ادلوائية1
IMOS3.3003.5908.89.633.611135900.964اخلياطة احلديثة2
IITC7.1007.6007.01.410.42938000.278امعراكية نلسجاد واملفروشات3
IBPM1.2201.2905.70.30.3213930.024بغداد مصناعة مواد امتغليف4
IBSD2.4802.390-3.636.188.1984238260.020بغداد نلمرشوابت امغازية5
IIDP1.0801.0800.00.50.52186300.003امعراكية  نلمتور6
IHLI0.2600.2600.05.01.3532180.041امهالل امصناعية7
IIEW0.7000.7304.32.01.4510950.131امعراكية مالعامل امهندس ية8

76.1150.2276458855.5

HPAL12.50013.0004.00.22.02581100.003فندق فلسطني1
HISH11.50011.6000.90.55.84406000.014فنادق عش تار2
HBAY34.25035.2502.93.9136.0102705000.196فندق اببل3
HBAG8.1008.3403.01.613.426320590.042فندق بغداد4
HNTI6.2606.4402.90.53.413402690.008اموطنية مالستامثرات امس ياحية5
HMAN13.00012.500-3.81.923.519365380.064فندق املنصور6
HSAD15.40014.000-9.10.34.65173460.026فندق امسدير7

8.9188.6171.0295421.8اجملموع

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

(%)

AAHP1.2301.2300.00.50.617070.087الاهلية مالنتاج امزراعي1
AMAP0.3100.300-3.23.91.1512300.096احلديثة مالنتاج احليواين2
AMEF8.0508.0500.00.0010.01124150.0004امرشق الاوسط النتاج الاسامك3
AISP4.1004.1802.011.347.483313500.151امعراكية النتاج امبذور4
AIPM2.8002.8602.11.23.412143000.024امعراكية النتاج وتسويق انلحوم5
AIRP7.0007.1001.40.10.4125560.014امعراكية نلمنتجات امزراعية6

17.053.010352,558.6اجملموع

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



TASC5.1005.1000.00.10.3115810000.00002اس يا س يل1

0.10.311581000.00اجملموع

2651.81704.110453780389

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

111.5108.88ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ـــــــــــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

021الشركات المتداوله

HASH7.3507.250-1.40.10.9437627260.033فندق اشور

BTRI0.7100.700-1.411.68.122640001848000.004مرصف عرب العراق2

BQAB1.0001.0000.099.899.822500002500000.0399مرصف القابض الاساليم4

111.5108.88

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

2017/10/5  ولغاية 2017/10/2

راس مال الرشكةعدد 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

0.1641.02491.30.00425.70.03362.251190.20.00330.441973980.324.4املرصيف

____1________0.1________0.1____التامني
______________________________الاستامثر

950.00.0____121.70.00.0____58.20.00.0____خدمات

18.013.776.123.618.044.033.77150.229.3222.48322627611.69.4الصناعي

1.90.08.921.30.066.20.0188.635.080.0420.017124.60.0الفنادق

____103________53.0________17.0____الزراعي

10.00.0____0.30.00.0____0.10.00.0____االتصاالت

20.0654.72651.8110.2396.01704.1751231045اجملموع

__

__

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)

-400.0

-300.0

-200.0

-100.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

 الفنادق صناعي المصرفي

-362.2 

10.3 
66.2 

0.03 44.0 

66.2 

362.25 

33.77 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات




