
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

587.22االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد588.36946,524,734 االغالق

23المتدولة الشركات0.19% التغير نسبه

10المرتفعة1.14476,136,245(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

10المستقره171

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.3500.320-8.57االسالمي البالد مصرفBUND0.2100.2309.52المتحد المصرف

BNOI0.5000.490-2.00االهلي المصرفSKTA4.2404.4003.77الكرخ العاب مدينة

IBSD2.4802.470-0.40الغازية  بغدادBBAY0.2900.3003.45بابل مصرف

HNTI6.2606.4503.04السياحية االستثمارات

BIBI0.4600.4702.17االستثمار مصرف

IITC7.1007.2401.97للسجاد العراقية

IMOS3.3003.3501.52الحديثة الخياطة

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BMFI186,427,02539.20.310الموصل مصرفBMFI601,377,50063.50.310الموصل مصرف

BSUC171,126,34835.90.900سومر مصرفBSUC190,140,38720.10.900سومر مصرف

BBOB31,457,8006.60.570بغداد مصرفBBOB55,135,0005.80.570بغداد مصرف

IBSD28,134,7475.92.470الغازية  بغدادBGUC27,998,7683.00.340الخليج مصرف

BIBI11,941,5682.50.470االستثمار مصرفBIBI25,416,4522.70.470االستثمار مصرف

HBAY11,801,7452.534.500بابل فندقIBSD11,390,5861.22.470الغازية  بغداد

BGUC9,519,5812.00.340الخليج مصرفBUND10,859,2351.10.230المتحد المصرف

922,317,92897.44450,408,81494.60

476,136,245الكلي مجموع946,524,734الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2017/10/2

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

29المدرجة الشركات عدد50,900,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة50,600,000

1المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BTRI0.7100.700-1.41العراق عبر مصرف

BQAB1.0001.0000.00القابض مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BQAB49,900,00098.61.000القابض مصرفBQAB49,900,00098.01.000القابض مصرف

BTRI700,0001.40.700العراق عبر مصرفBTRI1,000,0002.00.700العراق عبر مصرف

50,900,000100.0050,600,000100.00

50,600,000الكلي مجموع50,900,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2017/10/2

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


