
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

569.47االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد569.73481,632,222 االغالق

30المتدولة الشركات0.05% التغير نسبه

6المرتفعة0.26380,819,320(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

14المستقره241

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

BLAD0.6900.630-8.70االسالمي البالد مصرفIHLI0.2700.2803.70الصناعية الهالل

HBAY32.00030.000-6.25بابل فندقBMNS0.7700.7902.60المنصور مصرف

IIDP1.1501.110-3.48للتمور  العراقيةBIBI0.4300.4402.33االستثمار مصرف

HISH12.30011.900-3.25عشتار فنادقHMAN13.20013.5002.27المنصور فندق

AMAP0.3500.340-2.86الحيواني لالنتاج الحديثةHBAG9.2009.2600.65بغداد فندق

NAME0.4900.480-2.04للتأمين االمينSBPT14.20014.2500.35الركاب لنقل بغداد

BIIB0.5900.580-1.69االسالمي  المصرف

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)

BSUC179,087,01747.00.900سومر مصرفBSUC198,985,57441.30.900سومر مصرف

BBOB78,261,64620.60.570بغداد مصرفBBOB137,301,13428.50.570بغداد مصرف

IIDP16,965,0284.51.110للتمور  العراقيةBNOI24,282,9955.00.440االهلي المصرف

IMAP13,343,0713.50.670الدوائية المنصورBIBI20,104,1394.20.440االستثمار مصرف

AISP12,560,2803.34.750البذور انتاجIMAP19,885,1804.10.670الدوائية المنصور

BMNS11,267,9413.00.790المنصور مصرفIIDP15,186,9623.21.110للتمور  العراقية

HISH10,988,4992.911.900عشتار فنادقBMNS14,439,6683.00.790المنصور مصرف

430,185,65289.32322,473,48284.68

380,819,320الكلي مجموع481,632,222الكلي 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

2017/8/29

 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
 

28المدرجة الشركات عدد21,000,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة10,700,000

0المنخفضة

2المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

MTRA0.5000.5000.00المالي للتحويل الرابطة

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)

MTRA10,000,00093.50.500المالي للتحويل الرابطةMTRA20,000,00095.20.500المالي للتحويل الرابطة

BTRI700,0006.50.700العراق عبر مصرفBTRI1,000,0004.80.700العراق عبر مصرف

21,000,000100.0010,700,000100.00

10,700,000الكلي مجموع21,000,000الكلي 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

2017/8/29

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


