
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

580.04االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد584.91392,165,622 االغالق

25المتدولة الشركات0.84% التغير نسبه

8المرتفعة4.87441,842,415(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

9المستقره451

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

BBOB0.5600.550-1.79بغداد مصرفIMOS3.6003.96010.00الحديثة الخياطة

BMNS0.7200.710-1.39المنصور مصرفBIIB0.5100.5405.88االسالمي  المصرف

TASC5.1205.050-1.37سيل اسياIBSD2.3502.4805.53الغازية  بغداد

IITC7.5007.410-1.20للسجاد العراقيةSMRI1.8001.8804.44العقارية  المعمورة

IIDP1.0701.060-0.93للتمور  العراقيةINCP0.4900.5104.08الكيمياوية الصناعات

HISH11.60011.500-0.86عشتار فنادقBMFI0.3000.3103.33الموصل مصرف

IRMC9.2509.200-0.54الجاهزة االلبسةAISP4.0004.1203.00البذور انتاج

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)

SMRI96,079,49321.71.880العقارية  المعمورةBIME102,868,40226.20.350االوسط الشرق مصرف

AISP85,701,27219.44.120البذور انتاجBMFI56,000,00014.30.310الموصل مصرف

IBSD46,956,16610.62.480الغازية  بغدادSMRI53,265,68813.61.880العقارية  المعمورة

BIME36,003,9418.10.350االوسط الشرق مصرفBSUC28,301,0007.20.900سومر مصرف

IMOS34,722,3497.93.960الحديثة الخياطةBBOB21,853,3965.60.550بغداد مصرف

BSUC25,470,9005.80.900سومر مصرفAISP21,029,5445.44.120البذور انتاج

HBAY22,650,4505.135.500بابل فندقIBSD19,111,7074.92.480الغازية  بغداد

302,429,73777.12347,584,57178.67

441,842,415الكلي مجموع392,165,622الكلي 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

2017/10/10

 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 عدد2,250,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,460,000

1المنخفضة

1المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH7.2507.200-0.69اشور فندق

MTRA0.5000.5000.00المالي للتحويل الرابطة

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)

MTRA1,100,00075.30.500المالي للتحويل الرابطةMTRA2,200,00097.80.500المالي للتحويل الرابطة

HASH360,00024.77.200اشور فندقHASH50,0002.27.200اشور فندق

2,250,000100.001,460,000100.00

1,460,000الكلي مجموع2,250,000الكلي 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

2017/10/10

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


