
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

574.89االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد572.05532,440,602 االغالق

37المتدولة الشركات0.49-% التغير نسبه

7المرتفعة2.84459,900,670-(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

14المستقره378

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.2300.220-4.35المتحد المصرفIMOS4.9005.39010.00الحديثة الخياطة

TZNI3.2503.130-3.69لالتصاالت الخاتمBLAD0.2500.2708.00االسالمي البالد مصرف

BELF0.2800.270-3.57ايالف مصرفSBPT13.15013.7504.56الركاب لنقل بغداد

BGUC0.3400.330-2.94الخليج مصرفBROI0.6600.6701.52األئتمان مصرف

SNUC0.3500.340-2.86للمقاوالت النخبةAISP4.0204.0601.00البذور انتاج

SMRI1.8201.770-2.75العقارية  المعمورةAIPM2.9803.0000.67اللحوم تسويق

HBAY37.00036.000-2.70بابل فندقIITC7.8007.8300.38للسجاد العراقية

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)

BSUC169,327,00636.80.900سومر مصرفBSUC188,141,11835.30.900سومر مصرف

HBAY60,933,25013.236.000بابل فندقBGUC79,525,91014.90.330الخليج مصرف

HNTI35,018,9137.66.500السياحية االستثماراتBIME71,716,66613.50.350االوسط الشرق مصرف

BGUC26,224,0505.70.330الخليج مصرفBMFI61,500,00011.60.350الموصل مصرف

BIME25,100,8335.50.350االوسط الشرق مصرفBBOB39,398,9607.40.560بغداد مصرف

BBOB22,063,4184.80.560بغداد مصرفBIBI15,135,5142.80.430االستثمار مصرف

BMFI20,945,0004.60.350الموصل مصرفIIDP11,624,8062.21.030للتمور  العراقية

467,042,97487.72359,612,47078.19

459,900,670الكلي مجموع532,440,602الكلي 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

2017/10/22

 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 عدد3,000,100,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة2,100,100,000

0المنخفضة

2المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTRI0.7000.7000.00العراق عبر مصرف

MTNO1.0001.0000.00المالي للتحويل النبالء

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)

BTRI2,100,000,000100.00.700العراق عبر مصرفBTRI3,000,000,000100.00.700العراق عبر مصرف

MTNO100,0000.001.000المالي للتحويل النبالءMTNO100,0000.001.000المالي للتحويل النبالء

3,000,100,000100.002,100,100,000100.00

2,100,100,000الكلي مجموع3,000,100,000الكلي 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

2017/10/22

ربحية 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


