
 العام السوق ملخص

التغير نسبهالسابق االغالقالحالي االغالق

591.54583.681.35العام المؤشر

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

15880.49080.11786 السوق ملخص

االستثمار صافي(مليون) البيع(مليون) الشراء

 11825.2-388.212213.5االجنبي التداول

 المنخفضهالمرتفعهالمجموع

471317المتداوله الشركات

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

509.4856.9349580.04الاحد

12356.05756.5359580.04االثنني

441.8392.2451584.91الثالاثء

380.7497.7292589.04الأربعاء

2192.51576.8335591.54امخليس

15,880.49,080.11786اجملموع

 اليومية التداول حركة  جدول

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

2017/10/12  ولغاية 2017/10/8

580.04 580.04 

584.91 

589.04 
591.54 

570.0 

575.0 

580.0 

585.0 

590.0 

595.0 

0 

5000 

10000 

15000 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين االحد

طه
نق

ن 
يو

مل
 

 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



IMOS3.5904.09013.9اخلياطة احلديثة
بغداد العراق للنقل 

العام
SBPT14.00012.860-8.1

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.3902.65010.9

مرصف البالد 

الاساليم
BLAD0.2700.250-7.4

BMFI0.3000.3206.7مرصف املوصل
العراقية لالعامل 

الهندس ية
IIEW0.7300.690-5.5

املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.5100.5405.9مرصف املنصورBMNS0.7400.710-4.1

العراقية للمنتجات 

الزراعية
AIRP7.1007.4004.2

اخلليج للتأ مني 

واعادة التأ مني
NGIR0.5200.500-3.8

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.6505247.557.8

بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.65012354.877.8

BCIH2.7501375.08.7مرصف جهيانBBOB0.560744.58.2مرصف بغداد

مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.360618.16.8مرصف بغدادBBOB0.560416.72.6

BCIH2.750500.05.5مرصف جهيان
مرصف سومر 

التجاري
BSUC0.900407.92.6

BMFI0.320488.75.4مرصف املوصل
مرصف الرشق 

الاوسط لالستامثر
BIME0.360218.71.4

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

(%)

 2017/10/12ولغايه  2017/10/8 حركه تداول الاسهم يف سوق العراق لالوراق املاليه للفرتة من 



`

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

BCOI0.4000.4000.08.03.241000000.003املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.5600.5600.0744.5416.71181400000.298مرصف بغداد2

BIIB0.5100.5405.998.353.141350000.039املرصف العرايق الاساليم3

BIME0.3700.360-2.7618.1218.7212900000.247مرصف الرشق الاوسط لالستامثر4
BIBI0.4600.450-2.2316.0142.1351125000.126مرصف الاستامثر العرايق5
BNOI0.4800.470-2.127.012.7171175000.011املرصف الاهيل العرايق6
BROI0.6500.6500.05.63.771625000.002مرصف الأئامتن العرايق7
BSUC0.9000.9000.0453.3407.9242250000.181مرصف سومر8
BBAY0.3000.3000.00.80.24750000.000مرصف اببل9
BGUC0.3400.3400.0233.379.3381020000.078مرصف اخلليج التجاري10
BMFI0.3000.3206.7488.7147.526808000.194مرصف املوصل11
BASH0.3000.290-3.323.16.711725000.009مرصف اشور ادلويل12

BMNS0.7400.710-4.130.922.1311775000.012مرصف املنصور13

BUND0.2200.2200.05.11.26660000.002املرصف املتحد14

BELF0.2900.2900.00.20.11725000.0001مرصف ايالف الاساليم15

BLAD0.2700.250-7.40.40.11625000.0002مرصف البالد الاساليم16

BCIH2.7502.7500.0500.01375.017012500.196مرصف جهيان17
3553.32890.25402492550اجملموع

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

NAME0.4700.4700.00.40.2316030.013الامني للتأأمني1

NGIR0.5200.500-3.84.42.2910000.220اخلليج للتأأمني واعادة التأأمني2
4.82.4121000اجملموع

2017/10/12   -   2017/10/8 من للفترة المالية لالوراق العراق سوق في االسهم تداول حركة



رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

SKTA4.2004.2000.02.39.81642000.233مدينة العاب الكرخ الس ياحية1
SMRI1.8501.9002.763.5115.147364800.331املعمورة لالستامثرات العقارية2
SNUC0.3600.350-2.83.21.147230.155النخبة للمقاوالت العامة3
SBPT14.00012.860-8.10.00.11128600.001بغداد العراق للنقل العام4

69.1126.26850063اجملموع

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

IMAP0.6800.6800.035.424.14243990.547املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS3.5904.09013.920.078.419940902.004اخلياطة احلديثة2
IITC7.6007.6000.01.410.24238000.272العراقية للسجاد واملفروشات3
IBSD2.3902.65010.95247.512354.83644699322.959بغداد للمرشوابت الغازية4
IIDP1.0801.070-0.924.225.822184580.140العراقية  للمتور5
IHLI0.2600.2703.840.310.91833410.326الهالل الصناعية6
INCP0.4900.5104.117.18.61877450.113الصناعات الكميياوية والبالستيكية7
IIEW0.7300.690-5.50.50.3110350.033العراقية لالعامل الهندس ية8
IMIB0.6000.6000.00.30.2230000.006الصناعات املعدنية وادلراجات9
IRMC9.2509.200-0.50.65.512146560.038انتاج الالبسة اجلاهزة10

5387.312518.8720530456

HPAL13.00013.0000.00.22.33581100.004فندق فلسطني1
HISH11.60011.7000.90.11.24409500.003فنادق عش تار2

HBAY35.25036.0002.12.691.139720000.128فندق اببل3

HBAG8.3408.300-0.51.714.124319050.044فندق بغداد4

HKAR1.4401.420-1.40.10.1271000.002فنادق كربالء5

HMAN12.50012.9503.60.00.11378530.0002فندق املنصور6

HSAD14.00014.0000.00.00.11173460.0004فندق السدير7

4.6109.074265264اجملموع

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

نس به التغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

سعر الاغالق 

(دينار)السابق
رمز الرشكهت امس الرشكه



رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

AAHP1.2301.2400.80.20.227130.031الاهلية لالنتاج الزراعي1

AMAP0.3000.3000.04.01.21012300.098احلديثة لالنتاج احليواين2

AMEF8.0508.0600.10.10.9224180.038الرشق الاوسط النتاج الاسامك3

AISP4.1804.100-1.951.7211.3321307500.689العراقية النتاج البذور4

AIPM2.8602.850-0.32.98.215142500.058العراقية النتاج وتسويق اللحوم5

AIRP7.1007.4004.20.74.9426640.186العراقية للمنتجات الزراعية6

59.5226.735452025اجملموع

TASC5.1005.050-1.01.47.11815655000.00045اس يا س يل1

1.47.1181565500اجملموع

9080.115880.417864956858 الكلي المجموع

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
عدد العقود

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)

القمية السوقية

(مليون دينار)



الثاني السوق ملخص

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

5271.24297.248 السوق ملخص

االستثمار صافي البيعالشراء

ـــــــــــــــــــــــــــاالجنبي تداول

المستقره المنخفضهالمرتفعه

014المتداوله الشركات

الرابطه املاليه  للتحويل 1

املايل

MTRA0.5000.5000.018.99.528225000.042

MTNI3.0003.0000.00.72.031350000.0014الطيف للتحويل املايل2

HASH7.2507.000-3.41.510.7826320.405فندق اشور3

BTRI0.7000.7000.03250.02275.021848001.231مرصف عرب العراق4

MTAH1.0001.0000.02000.12000.17450004.4447احلرير للتحويل املايل5

5271.24297.248.0 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
القمية السوقية

(مليون دينار)

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

2017/10/12  ولغاية 2017/10/8 من للفترة

رمز الرشكهت
عدد 

العقود



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

15.2739.53553.30.42820.86.99380.142890.20.24213.15161175403.021.7املرصيف

____12________2.4________4.8____التامني
______________________________الاستامثر

__682.9__2.0__126.20.753__1.0__69.10.724__0.5خدمات

131.25035.95387.32.43593.5324.211833.3212518.82.59094.521383372019.24.6الصناعي

__7414.9__11__109.051.435__56.1__4.633.621__1.6الفنادق

____354________226.7________59.5____الزراعي

____18________7.1________1.4____االتصاالت

148.55,775.49080.1388.212,213.515880.41671501786اجملموع

__

__

 االسبوع جلسات بعض على العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التي والنشرة النشرة هذه بين اختالف وجود حالة في

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)

-15000.0 

-10000.0 

-5000.0 

0.0 

5000.0 

10000.0 

15000.0 

 373.2- الفنادق صناعي خدمات المصرفي

1.0 

-11509.1 

56.1 6.99 
1.0 

324.2 
56.1 380.14 

11833.32 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات
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