
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

589.75االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد582.13400,195,338 االغالق

33المتدولة الشركات1.29-% التغير نسبه

14المرتفعة7.62301,208,305-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

13المستقره364

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

BKUI1.6601.550-6.63كوردستان مصرفHISH12.01012.9507.83عشتار فنادق

HMAN12.95012.500-3.47المنصور فندقIRMC9.50010.0505.79الجاهزة االلبسة

IBSD2.6002.540-2.31الغازٌة  بغدادBNOI0.4700.4904.26االهلً المصرف

NAME0.4700.460-2.13للتأمٌن االمٌنBMFI0.3200.3303.13الموصل مصرف

INCP0.5200.510-1.92الكٌمٌاوٌة الصناعاتHPAL13.00013.3502.69فلسطٌن فندق

BROI0.6500.640-1.54األئتمان مصرفBBOB0.5500.5601.82بغداد مصرف

AIPM2.8502.9001.75اللحوم تسوٌق

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)

BBOB126,462,62342.00.560بغداد مصرفBBOB225,826,11356.40.560بغداد مصرف

IBSD27,090,2429.02.540الغازٌة  بغدادBMFI49,144,55712.30.330الموصل مصرف

HNTI17,614,0005.86.500السٌاحٌة االستثماراتBIME23,000,0005.70.350االوسط الشرق مصرف

BMFI16,091,2585.30.330الموصل مصرفIHLI22,200,0005.50.280الصناعٌة الهالل

IMOS11,972,1914.03.940الحدٌثة الخٌاطةBCOI18,142,5364.50.410التجاري المصرف

HISH11,908,8504.012.950عشتار فنادقBNOI13,569,6883.40.490االهلً المصرف

SKTA11,340,0003.84.200الكرخ العاب مدٌنةIBSD10,613,0902.72.540الغازٌة  بغداد

362,495,98490.58222,479,16573.86

301,208,305الكلي مجموع400,195,338الكلي 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

2017/10/16

 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 عدد5,455,650

4المتدولة الشركات

0المرتفعة5,297,050

1المنخفضة

3المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

MTAH1.0000.910-9.00المالي للتحويل الحرير

BRTB1.0001.0000.00االقليم مصرف

MTRA0.5000.5000.00المالي للتحويل الرابطة

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)

BRTB4,998,00094.41.000االقليم مصرفBRTB4,998,00091.61.000االقليم مصرف

MTRA200,0003.80.500المالي للتحويل الرابطةMTRA400,0007.30.500المالي للتحويل الرابطة

HASH53,5501.07.000اشور فندقMTAH50,0000.90.910المالي للتحويل الحرير

MTAH45,5000.90.910المالي للتحويل الحريرHASH7,6500.17.000اشور فندق

5,455,650100.005,297,050100.00

5,297,050الكلي مجموع5,455,650الكلي 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

2017/10/16

 خسارة 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


