
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

587.60االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد586.03555,216,437 االغالق

30المتدولة الشركات0.27-% التغير نسبه

7المرتفعة1.57373,855,022-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

16المستقره195

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

BUND0.2200.210-4.55المتحد المصرفAIPM2.7002.8003.70اللحوم تسويق

BIBI0.4700.460-2.13االستثمار مصرفBNOI0.4900.5002.04االهلي المصرف

BBOB0.5800.570-1.72بغداد مصرفTASC5.1705.2601.74سيل اسيا

IBSD2.5402.510-1.18الغازية  بغدادHNTI6.1506.2501.63السياحية االستثمارات

SMRI1.9401.920-1.03العقارية  المعمورةHBAY34.40034.9401.57بابل فندق

AISP4.1504.130-0.48البذور انتاجIMOS3.2503.3001.54الحديثة الخياطة

SKTA4.2504.240-0.24الكرخ العاب مدينةIITC7.0507.0600.14للسجاد 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)

BSUC170,907,17545.70.900سومر مصرفBMFI263,432,50047.40.310الموصل مصرف

BMFI81,546,30021.80.310الموصل مصرفBSUC189,896,86134.20.900سومر مصرف

IBSD29,497,2287.92.510الغازية  بغدادBBOB25,750,0004.60.570بغداد مصرف

BKUI17,288,0004.61.600كوردستان مصرفBNOI15,226,1812.70.500االهلي المصرف

BBOB14,835,0004.00.570بغداد مصرفIBSD11,651,4142.12.510الغازية  بغداد

SMRI10,235,9002.71.920العقارية  المعمورةBKUI10,805,0001.91.600كوردستان مصرف

HBAY8,666,7602.334.940بابل فندقBBAY10,093,2881.80.290بابل مصرف

526,855,24494.89332,976,36389.07

373,855,022الكلي مجموع555,216,437الكلي 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

2017/9/27

 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 عدد4,540,850,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة4,540,830,000

1المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 التغير نسبة

%

MTNN1.0001.0000.00المالي للتحويل النور

BQAB1.0001.0000.00القابض مصرف

BIDB1.0000.800-25.00الدولي التنمية 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)

MTNN4,491,000,00098.91.000المالي للتحويل النورMTNN4,491,000,00098.91.000المالي للتحويل النور

BQAB49,750,0001.11.000القابض مصرفBQAB49,750,0001.11.000القابض مصرف

BIDB80,0000.0020.800الدولي التنمية مصرفBIDB100,0000.0020.800الدولي التنمية مصرف

4,540,850,000100.004,540,830,000100.00

4,540,830,000الكلي مجموع4,540,850,000الكلي 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

2017/9/27

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


