
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

583.68االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد580.04856,883,601 االغالق

28المتدولة الشركات0.62-% التغير نسبه

5المرتفعة3.64509,371,358-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

13المستقره349

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

BLAD0.2700.250-7.41االسالمي البالد مصرفIRMC8.6509.2006.36الجاهزة االلبسة

IIEW0.7300.690-5.48الهندسية لالعمال العراقيةHMAN12.50012.9503.60المنصور فندق

BIME0.3700.350-5.41االوسط الشرق مصرفAMAP0.3000.3103.33الحيواني لالنتاج الحديثة

IBSD2.3902.300-3.77الغازية  بغدادIMOS3.5903.7003.06الحديثة الخياطة

SMRI1.8501.800-2.70العقارية  المعمورةAIRP7.1007.2001.41الزراعية المنتجات

BNOI0.4800.470-2.08االهلي المصرف

NGIR0.5200.510-1.92للتأمين الخليج

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)

BSUC172,070,92733.80.900سومر مصرفBIME241,445,00028.20.350االوسط الشرق مصرف

BIME85,207,25016.70.350االوسط الشرق مصرفBGUC233,265,60027.20.340الخليج مصرف

BGUC79,320,30415.60.340الخليج مصرفBSUC191,189,91922.30.900سومر مصرف

BBOB70,215,60013.80.560بغداد مصرفBBOB125,385,00014.60.560بغداد مصرف

IBSD45,525,3428.92.300الغازية  بغدادIBSD19,662,3062.32.300الغازية  بغداد

AISP17,424,4013.44.170البذور انتاجIMAP17,200,0002.00.680الدوائية المنصور

IMAP11,696,0002.30.680الدوائية المنصورBNOI11,415,9521.30.470االهلي المصرف

839,563,77797.98481,459,82494.52

509,371,358الكلي مجموع856,883,601الكلي 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

2017/10/8

 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 عدد11,455,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة8,736,250

0المنخفضة

3المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

MTRA0.5000.5000.00المالي للتحويل الرابطة

MTAI3.0003.0000.00المالي للتحويل الطيف

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)

MTRA5,300,00060.70.500المالي للتحويل الرابطةMTRA10,600,00092.50.500المالي للتحويل الرابطة

MTAI1,950,00022.33.000المالي للتحويل الطيفMTAI650,0005.73.000المالي للتحويل الطيف

HASH1,486,25017.07.250اشور فندقHASH205,0001.87.250اشور فندق

11,455,000100.008,736,250100.00

8,736,250الكلي مجموع11,455,000الكلي 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

2017/10/8

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


