
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

584.91االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد589.04497,716,040 االغالق

30المتدولة الشركات0.71% التغير نسبه

10المرتفعة4.13380,703,513(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

15المستقره292

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

BBAY0.3000.290-3.33بابل مصرفIMOS3.9604.3008.59الحديثة الخياطة

AMAP0.3100.300-3.23الحيواني لالنتاج الحديثةBUND0.2200.2304.55المتحد المصرف

SNUC0.3600.350-2.78للمقاوالت النخبةBMFI0.3100.3203.23الموصل مصرف

SMRI1.8801.850-1.60العقارية  المعمورةBIME0.3500.3602.86االوسط الشرق مصرف

HBAY35.50035.400-0.28بابل فندقIBSD2.4802.5502.82الغازية  بغداد

BIBI0.4400.4502.27االستثمار مصرف

BBOB0.5500.5601.82بغداد مصرف

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)

BBOB115,006,80030.20.560بغداد مصرفBBOB205,530,00041.30.560بغداد مصرف

IBSD93,537,51024.62.550الغازية  بغدادBIIB98,000,00019.70.540االسالمي  المصرف

BIIB52,920,00013.90.540االسالمي  المصرفBIME71,600,00014.40.360االوسط الشرق مصرف

AISP30,061,4007.94.140البذور انتاجIBSD37,277,4997.52.550الغازية  بغداد

BIME25,776,0006.80.360االوسط الشرق مصرفBSUC16,490,0003.30.900سومر مصرف

BSUC14,841,0003.90.900سومر مصرفBIBI14,273,4362.90.450االستثمار مصرف

IMOS9,769,4332.64.300الحديثة الخياطةIHLI8,100,0001.60.270الصناعية الهالل

451,270,93590.67341,912,14389.81

380,703,513الكلي مجموع497,716,040الكلي 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

2017/10/11

 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 عدد2,000,622,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة2,000,804,000

1المنخفضة

2المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH7.2007.000-2.78اشور فندق

MTAH1.0001.0000.00المالي للتحويل الحرير

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)

MTAH2,000,050,000100.01.000المالي للتحويل الحريرMTAH2,000,050,000100.01.000المالي للتحويل الحرير

HASH504,0000.037.000اشور فندقMTRA500,0000.020.500المالي للتحويل الرابطة

MTRA250,0000.010.500المالي للتحويل الرابطةHASH72,0000.0047.000اشور فندق

2,000,622,000100.002,000,804,000100.00

2,000,804,000الكلي مجموع2,000,622,000الكلي 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

2017/10/11

 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


