
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

585.83االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد575.5725,480,462,345 االغالق

38المتدولة الشركات1.75-% التغير نسبه

9المرتفعة10.2625,414,494,321-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

16المستقره366

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

BKUI1.5501.400-9.68كوردستان مصرفIMOS4.1304.5409.93الحدٌثة الخٌاطة

BIBI0.4600.440-4.35االستثمار مصرفIBPM1.2901.4109.30التغلٌف لمواد  بغداد

BNOI0.5000.480-4.00االهلً المصرفBMNS0.7100.7505.63المنصور مصرف

IRMC10.95010.600-3.20الجاهزة االلبسةBUND0.2200.2304.55المتحد المصرف

BMFI0.3500.340-2.86الموصل مصرفIITC7.5507.8403.84للسجاد العراقٌة

HKAR1.4401.400-2.78كربالء فنادقHPAL13.60014.0503.31فلسطٌن فندق

NAME0.4600.450-2.17للتأمٌن االمٌنBCOI0.4100.4202.44التجاري المصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BNAI25,086,309,73798.71.000االسالمً الوطنً المصرفBNAI25,086,309,73798.51.000االسالمً الوطنً المصرف

BBOB88,160,8000.30.560بغداد مصرفBBOB157,430,0000.60.560بغداد مصرف

AISP65,560,5280.34.020البذور انتاجBMFI59,375,0000.20.340الموصل مصرف

IMOS42,422,5520.24.540الحدٌثة الخٌاطةBIBI27,225,0000.10.440االستثمار مصرف

BMFI20,201,8750.10.340الموصل مصرفBIME24,116,1110.10.360االوسط الشرق مصرف

IBSD13,011,4840.12.530الغازٌة  بغدادBBAY20,000,0000.10.300بابل مصرف

BIBI12,110,2500.00.440االستثمار مصرفBIIB17,000,0000.10.540االسالمً  المصرف

25,391,455,84899.6525,327,777,22699.66

25,414,494,321الكلي مجموع25,480,462,345الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2017/10/18

 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 عدد7,000,100,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة4,900,069,000

1المنخفضة

1المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

MTAH0.8000.680-15.00المالي للتحويل الحرير

BTRI0.7000.7000.00العراق 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)

BTRI4,900,000,000100.00.700العراق عبر مصرفBTRI7,000,000,000100.00.700العراق عبر مصرف

MTAH69,0000.00.680المالي للتحويل الحريرMTAH100,0000.00.680المالي للتحويل الحرير

7,000,100,000100.004,900,069,000100.00

4,900,069,000الكلي مجموع7,000,100,000الكلي 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

2017/10/18

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