
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

585.84االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد587.60187,177,683 االغالق

28المتدولة الشركات0.30% التغير نسبه

10المرتفعة1.76199,226,410(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

12المستقره224

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

BLAD0.3800.350-7.89االسالمي البالد مصرفBASH0.2800.3007.14اشور مصرف

HMAN13.50012.750-5.56المنصور فندقBNOI0.4600.4906.52االهلي المصرف

IRMC9.0008.650-3.89الجاهزة االلبسةAMAP0.3000.3103.33الحيواني لالنتاج الحديثة

BBAY0.3000.290-3.33بابل مصرفHISH11.50011.7502.17عشتار فنادق

BBOB0.5900.580-1.69بغداد مصرفHBAY34.00034.4001.18بابل فندق

IMAP0.6900.680-1.45الدوائية المنصورSBPT13.90014.0000.72الركاب لنقل بغداد

IITC7.0107.0500.57للسجاد 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)

BSUC39,206,16019.70.900سومر مصرفBSUC43,562,40023.30.900سومر مصرف

HMAN29,325,00014.712.750المنصور فندقBBOB34,900,00018.60.580بغداد مصرف

HBAY20,514,65010.334.400بابل فندقBIIB22,108,62711.80.510االسالمي  المصرف

BBOB20,341,00010.20.580بغداد مصرفBBAY20,350,00010.90.290بابل مصرف

SMRI12,584,0006.31.940العقارية  المعمورةBNOI17,050,0009.10.490االهلي المصرف

IBSD12,165,3086.12.540الغازية  بغدادIHLI12,000,0006.40.260الصناعية الهالل

BIIB11,275,4005.70.510االسالمي  المصرفSMRI6,500,0003.51.940العقارية  المعمورة

156,471,02783.59145,411,51872.99

199,226,410الكلي مجموع187,177,683الكلي 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

2017/9/26

 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 عدد6,241,000,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة5,733,500,000

0المنخفضة

2المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

MTNN1.0001.0000.00المالي للتحويل النور

BTRI0.7100.7100.00العراق عبر مصرف

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)

MTNN4,491,000,00078.31.000المالي للتحويل النورMTNN4,491,000,00072.01.000المالي للتحويل النور

BTRI1,242,500,00021.70.710العراق عبر مصرفBTRI1,750,000,00028.00.710العراق عبر مصرف

6,241,000,000100.005,733,500,000100.00

5,733,500,000الكلي مجموع6,241,000,000الكلي 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

2017/9/26

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


