
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

582.72االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد582.95833,302,790 االغالق

29المتدولة الشركات0.04% التغير نسبه

10المرتفعة0.23389,929,343(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره260

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMOS3.9003.510-10.00الحديثة الخياطةBMFI0.3100.3203.23الموصل مصرف

IRMC9.5009.000-5.26الجاهزة االلبسةSBPT14.30014.7503.15الركاب لنقل بغداد

BUND0.2300.220-4.35المتحد المصرفBGUC0.3300.3403.03الخليج مصرف

BBAY0.3100.300-3.23بابل مصرفHKAR1.4001.4402.86كربالء فنادق

INCP0.5000.490-2.00الكيمياوية الصناعاتAISP4.2004.3002.38البذور انتاج

BMNS0.7800.770-1.28المنصور مصرفNGIR0.5200.5301.92للتأمين الخليج

HSAD15.50015.400-0.65السدير فندقHMAN13.00013.2501.92المنصور فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BMFI204,945,63952.60.320الموصل مصرفBMFI660,614,07979.30.320الموصل مصرف

IBSD45,025,40611.52.590الغازية  بغدادBGUC47,245,0005.70.340الخليج مصرف

BSUC36,720,9009.40.900سومر مصرفBSUC40,801,0004.90.900سومر مصرف

AISP36,434,5599.34.300البذور انتاجIBSD17,417,7372.12.590الغازية  بغداد

BGUC16,062,3004.10.340الخليج مصرفIMAP14,000,0001.70.690الدوائية المنصور

IMAP9,660,0002.50.690الدوائية المنصورBUND11,500,0001.40.220المتحد المصرف

IIDP4,905,0001.31.090للتمور  العراقيةAISP8,635,3801.04.300البذور انتاج

800,213,19696.03353,753,80490.72

389,929,343الكلي مجموع833,302,790الكلي 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

2017/9/18

 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 عدد1,500,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة1,065,000,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

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)

BTRI1,065,000,000100.00.710العراق عبر مصرفBTRI1,500,000,000100.00.710العراق عبر مصرف

1,500,000,000100.001,065,000,000100.00

1,065,000,000الكلي مجموع1,500,000,000الكلي 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

2017/9/18

 االسهم قيمةاالسهم عدد

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


