
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

589.04االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد591.541,576,816,581 االغالق

32المتدولة الشركات0.42% التغير نسبه

8المرتفعة2.502,192,473,333(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

19المستقره335

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

SBPT14.00012.860-8.14الركاب لنقل بغدادIBSD2.5502.6503.92الغازية  بغداد

IMOS4.3004.090-4.88الحديثة الخياطةBBAY0.2900.3003.45بابل مصرف

BUND0.2300.220-4.35المتحد المصرفSMRI1.8501.9002.70العقارية  المعمورة

HKAR1.4401.420-1.39كربالء فنادقIITC7.4507.6002.01للسجاد العراقية

AISP4.1404.100-0.97البذور انتاجHISH11.50011.7001.74عشتار فنادق

HBAY35.40036.0001.69بابل فندق

AIRP7.3007.4001.37الزراعية المنتجات

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)

BCIH1,375,000,00062.72.750جيهان مصرفBCIH500,000,00031.72.750جيهان مصرف

BBOB214,970,2509.80.560بغداد مصرفBBOB383,875,00024.30.560بغداد مصرف

BSUC168,348,2347.70.900سومر مصرفBIBI274,200,00017.40.450االستثمار مصرف

IBSD144,120,9506.62.650الغازية  بغدادBSUC187,053,59311.90.900سومر مصرف

BIBI123,390,0005.60.450االستثمار مصرفBIME95,630,0006.10.360االوسط الشرق مصرف

HBAY60,064,5002.736.000بابل فندقIBSD54,587,6643.52.650الغازية  بغداد

BIME34,426,8001.60.360االوسط الشرق مصرفBMFI15,250,0001.00.320الموصل مصرف

1,510,596,25795.802,120,320,73496.71

2,192,473,333الكلي مجموع1,576,816,581الكلي 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

2017/10/12

 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 عدد2,001,245,300

3المتدولة الشركات

0المرتفعة1,408,417,100

0المنخفضة

3المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTRI0.7000.7000.00العراق عبر مصرف

MTAH1.0001.0000.00المالي للتحويل الحرير

HASH7.0007.0000.00اشور 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)

BTRI1,400,000,00099.40.700العراق عبر مصرفBTRI2,000,000,00099.90.700العراق عبر مصرف

HASH8,367,1000.67.000اشور فندقHASH1,195,3000.17.000اشور فندق

MTAH50,0000.0041.000المالي للتحويل الحريرMTAH50,0000.0021.000المالي للتحويل الحرير

2,001,245,300100.001,408,417,100100.00

1,408,417,100الكلي مجموع2,001,245,300الكلي 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

2017/10/12

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


