
ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

587.22586.270.16المؤشر العام

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

1890.22259.41068ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء 

178.3137.041.3التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

41919الشركات المتداوله

الرمق القيايسالعقود(مليون)الاسهم (مليون)احلجم اليوم

286.0242.5165583.96الاحد

715.2923.5199585.84االثنني

199.2187.2224587.60الثالاثء

373.9555.2195586.03الأربعاء

316.0351.1285587.22امخليس

1,890.22,259.41068اجملموع

جدول  حركة التداول اليومية 

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

2017/9/28  ولغاية 2017/9/24
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 حركة مؤشر السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



BASH0.2800.3007.1مرصف اشور ادلويل
مرصف البالد 

الاساليم
BLAD0.4100.350-14.6

HBAY33.00034.2503.8فندق اببل
الصناعات املعدنية 

وادلراجات
IMIB0.6400.600-6.3

HBAG8.6008.100-5.8فندق بغدادBKUI1.6001.6603.7مرصف كوردس تان

مرصف ايالف 

الاساليم
BELF0.2800.2903.6املرصف املتحدBUND0.2200.210-4.5

الوطنية لالستامثرات 

الس ياحية
HNTI6.0506.2603.5فندق فلسطنيHPAL13.02012.500-4.0

مرصف سومر 

التجاري
BSUC0.900461.820.4مرصف سومر التجاريBSUC0.900415.622.0

املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.510429.419.0مرصف كوردس تانBKUI1.660346.618.3

BMFI0.310332.114.7مرصف املوصل
املرصف العرايق 

الاساليم
BIIB0.510219.011.6

BBOB0.570186.99.9مرصف بغدادBBOB0.570324.214.3مرصف بغداد

BKUI1.660216.69.6مرصف كوردس تان
بغداد للمرشوابت 

الغازية
IBSD2.480131.26.9

(%)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)

 2017/9/28ولغايه  2017/9/24 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

(%)

BCOI0.4000.4000.062.424.6341000000.025املرصف التجاري العرايق1

BBOB0.5700.5700.0324.2186.9881425000.130مرصف بغداد2
BIIB0.5100.5100.0429.4219.0121275000.172املرصف العرايق الاساليم3
BIBI0.4700.460-2.149.223.1251150000.020مرصف الاستامثر العرايق4

BNOI0.5000.5000.090.142.9921250000.036املرصف الاهيل العرايق5

BSUC0.9000.9000.0461.8415.6192250000.185مرصف سومر6

BBAY0.3000.290-3.341.612.117725000.017مرصف اببل7

BGUC0.3400.3400.032.811.1211020000.011مرصف اخلليج التجاري8

BMFI0.3100.3100.0332.1102.828782750.132مرصف املوصل9

BKUI1.6001.6603.7216.6346.6176640000.054مرصف كوردس تان10

BASH0.2800.3007.16.82.04750000.003مرصف اشور ادلويل11

BMNS0.7700.740-3.92.51.961850000.001مرصف املنصور12

BUND0.2200.210-4.54.91.111630000.002املرصف املتحد13

BELF0.2800.2903.60.30.12725000.0001مرصف ايالف الاساليم14

BLAD0.4100.350-14.61.30.58875000.001مرصف البالد الاساليم15
2055.81390.13841974775.00.8اجملموع

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

(%)

NAME0.4700.4700.01.20.6416030.035الامني للتأ مني1
1.20.641602.7اجملموع

2017/9/28   -   2017/9/24حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة 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

(%)

SKTA4.2404.2400.02.19.04942400.211مدينة العاب الكرخ الس ياحية1
SMRI1.9601.900-3.123.946.235364800.124املعمورة لالستامثرات العقارية2
SBPT13.90014.0000.70.10.98140000.006بغداد العراق للنقل العام3

26.156.19250480.0اجملموع

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

(%)

IMAP0.6900.680-1.41.91.31243990.029املنصور للصناعات ادلوائية1
IMOS3.3503.300-1.50.72.41233000.074اخلياطة احلديثة2
IITC7.0007.1001.40.43.12535500.090العراقية للسجاد واملفروشات3
IBPM1.2501.220-2.40.40.5313180.033بغداد لصناعة مواد التغليف4
IBSD2.5202.480-1.652.0131.21154397860.029بغداد للمرشوابت الغازية5
IIDP1.0701.0800.944.047.856186300.255العراقية  للمتور6
IHLI0.2700.260-3.741.010.71532180.331الهالل الصناعية7
INCP0.4900.4900.01.00.5174420.007الصناعات الكميياوية والبالستيكية8
IIEW0.7000.7000.00.40.3110500.028العراقية لالعامل الهندس ية9
IMIB0.6400.600-6.30.20.1130000.004الصناعات املعدنية وادلراجات10
IRMC9.0008.650-3.90.97.313137790.054انتاج الالبسة اجلاهزة11

142.9205.2254481641.5

HPAL13.02012.500-4.00.33.25558750.006فندق فلسطني1
HISH11.75011.500-2.10.99.84402500.024فنادق عش تار2
HBAY33.00034.2503.82.585.887685000.125فندق اببل3
HBAG8.6008.100-5.82.218.425311360.057فندق بغداد4
HNTI6.0506.2603.52.616.328391440.042الوطنية لالستامثرات الس ياحية5
HMAN13.25013.000-1.92.430.916379990.083فندق املنصور6

10.9164.4165.0272904.2اجملموع

سعر الاغالق 

(دينار)السابق
رمز الرشكهت امس الرشكه

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

نس به التغري

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)
عدد العقود



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

(%)

AAHP1.2301.2300.00.50.627070.087الاهلية لالنتاج الزراعي1
AMAP0.3100.3100.05.01.5412710.122احلديثة لالنتاج احليواين2
AISP4.1804.100-1.913.154.5129307500.175العراقية النتاج البذور3
AIPM2.7702.8001.11.23.219140000.023العراقية النتاج وتسويق اللحوم4

19.859.815446,728.7اجملموع

TASC5.1705.100-1.42.714.01515810000.0009اس يا س يل1

2.714.0151581000.00اجملموع

2259.41890.210684409132

القمية السوقية

(مليون دينار)

معدل ادلوران

(%)

سعر الاغالق 

(دينار)احلايل
عدد العقود

نس به التغري

(%)

عدد الاسهم املتداوهل

(مليون سهم)

جحم التداول

(مليون دينار)

المجموع الكلي

رمز الرشكهامس الرشكهت
سعر الاغالق 

(دينار)السابق



ملخص السوق الثاني

عدد االسهم

(مليون سهم)

حجم 

التداول

مليون )

(دينار

العقود

10831.610324.17ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

ـــــــــــــــــــــــــــتداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

013الشركات المتداوله

BIDB1.0000.800-20.00.10.122000000.00004مرصف التمنية ادلويل لالستامثر1

BTRI0.7100.7100.01750.01242.511874400.663مرصف عرب العراق2

MTNN1.0001.0000.08982.08982.024500019.960النور للتحويل املايل3

BQAB1.0001.0000.099.599.522500000.0398مرصف القابض الاساليم4

10831.610324.17

     

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

2017/9/28  ولغاية 2017/9/24

عدد 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

60.3139.92055.82.96.827.780.11390.11.995.76701838418.24.7املرصيف

____4.0________0.6________1.2____التامني
______________________________الاستامثر

21.53.726.182.514.141.77.156.174.2912.6324.06.09226.16.5خدمات

29.013.9142.920.39.773.234.9205.235.6617.00435.025416.92.0الصناعي

0.80.410.97.23.526.53.9164.416.092.37136.01657.93.6الفنادق

____154________59.8________19.8____الزراعي

1.82.22.766.478.89.311.014.066.3978.5288.01553.353.3االتصاالت

113.4160.02259.4178.3137.01890.2158431068اجملموع

__

__

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)
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 اتصاالت الفنادق صناعي خدمات المصرفي

-52.4 

34.6 38.3 

22.6 

-1.7 

27.7 

41.7 

73.2 

26.5 

9.3 

80.1 

7.1 

34.9 

3.9 11.0 

 حجم التداول لغير العراقيين

 (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

                          اعداد                       دائرة البحوث والدراسات
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