
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

580.04االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد580.045,756,485,958 االغالق

26المتدولة الشركات0.00% التغير نسبه

6المرتفعة0.0012,356,026,287(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره359

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

BIBI0.4600.440-4.35االستثمار مصرفIHLI0.2600.2703.85الصناعية الهالل

AISP4.1704.000-4.08البذور انتاجIBSD2.3002.3502.17الغازية  بغداد

BASH0.3000.290-3.33اشور مصرفAIRP7.2007.3001.39الزراعية المنتجات

BMNS0.7400.720-2.70المنصور مصرفIRMC9.2009.2500.54الجاهزة االلبسة

IMOS3.7003.600-2.70الحديثة الخياطةTASC5.1005.1200.39سيل اسيا

NGIR0.5100.500-1.96للتأمين الخليجAMEF8.0508.0600.12االوسط الشرق اسماك

IITC7.6007.500-1.32للسجاد 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)

IBSD12,024,613,85897.32.350الغازية  بغدادIBSD5,116,885,54388.92.350الغازية  بغداد

BMFI124,081,0001.00.300الموصل مصرفBMFI413,600,0007.20.300الموصل مصرف

AISP70,711,0450.64.000البذور انتاجBIME106,600,0001.90.350االوسط الشرق مصرف

BIME37,310,0000.30.350االوسط الشرق مصرفBSUC30,224,4600.50.900سومر مصرف

BSUC27,202,0140.20.900سومر مصرفAISP17,441,3120.34.000البذور انتاج

IMOS14,576,3000.13.600الحديثة الخياطةBIBI16,500,0000.30.440االستثمار مصرف

HBAG8,698,0000.18.300بغداد فندقIHLI16,000,0000.30.270الصناعية الهالل

5,717,251,31599.3212,307,192,21799.60

12,356,026,287الكلي مجموع5,756,485,958الكلي 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

2017/10/9

 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 عدد1,255,600,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة877,800,000

0المنخفضة

2المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTRI0.7000.7000.00العراق عبر مصرف

MTRA0.5000.5000.00المالي للتحويل الرابطة

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)

BTRI875,000,00099.70.700العراق عبر مصرفBTRI1,250,000,00099.60.700العراق عبر مصرف

MTRA2,800,0000.30.500المالي للتحويل الرابطةMTRA5,600,0000.40.500المالي للتحويل الرابطة

1,255,600,000100.00877,800,000100.00

877,800,000الكلي مجموع1,255,600,000الكلي 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

2017/10/9

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


