
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

586.76االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد585.12442,295,994 االغالق

27المتدولة الشركات0.28-% التغير نسبه

9المرتفعة1.64398,425,703-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره377

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

AMAP0.3100.290-6.45الحٌوانً لالنتاج الحدٌثةIIEW0.7000.7304.29الهندسٌة لالعمال العراقٌة

BUND0.2300.220-4.35المتحد المصرفIHLI0.2600.2703.85الصناعٌة الهالل

SKTA4.3504.200-3.45الكرخ العاب مدٌنةHBAG8.1008.3503.09بغداد فندق

SMRI1.9001.850-2.63العقارٌة  المعمورةIITC7.3207.5403.01للسجاد العراقٌة

IBSD2.4702.420-2.02الغازٌة  بغدادHBAY34.25035.0002.19بابل فندق

NGIR0.5300.520-1.89للتأمٌن الخلٌجBIBI0.4600.4702.17االستثمار مصرف

BROI0.6500.640-1.54األئتمان مصرفIMAP0.6800.6901.47الدوائٌة المنصور

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)

BBOB99,469,50025.00.570بغداد مصرفBBOB176,350,00039.90.570بغداد مصرف

HBAY94,937,30023.835.000بابل فندقBIBI71,715,21016.20.470االستثمار مصرف

IBSD41,927,58510.52.420الغازٌة  بغدادBSUC42,770,3489.70.900سومر مصرف

BSUC38,493,3139.70.900سومر مصرفBGUC34,500,0007.80.340الخلٌج مصرف

BIBI33,209,9978.30.470االستثمار مصرفBMFI33,750,0007.60.310الموصل مصرف

IMOS11,985,8553.03.500الحدٌثة الخٌاطةIBSD17,287,5353.92.420الغازٌة  بغداد

BGUC11,730,0002.90.340الخلٌج مصرفBCOI14,837,0133.40.400التجاري المصرف

391,210,10688.45331,753,55083.27

398,425,703الكلي مجموع442,295,994الكلي 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

2017/10/4

 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 عدد100,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة725,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH7.2507.2500.00اشور فندق

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)

HASH725,000100.07.250اشور فندقHASH100,000100.07.250اشور فندق

100,000100.00725,000100.00

725,000الكلي مجموع100,000الكلي 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

2017/10/4

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


