
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

582.13االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد585.83448,843,060 االغالق

31المتدولة الشركات0.64% التغير نسبه

15المرتفعة3.70359,086,936(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

11المستقره335

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

HISH12.95012.800-1.16عشتار فنادقIRMC10.05010.9508.96الجاهزة االلبسة

AAHP1.2401.230-0.81الزراعً لالنتاج االهلٌةIMIB0.6000.6508.33والدراجات المعدنٌة

IITC7.6007.550-0.66للسجاد العراقٌةBMFI0.3300.3506.06الموصل مصرف

SMRI1.8601.850-0.54العقارٌة  المعمورةIMOS3.9404.1304.82الحدٌثة الخٌاطة

HNTI6.5006.480-0.31السٌاحٌة االستثماراتBIME0.3500.3602.86االوسط الشرق مصرف

BIBI0.4500.4602.22االستثمار مصرف

HBAY36.25037.0002.07بابل فندق

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)

HBAY70,036,86819.537.000بابل فندقBIME138,000,00030.70.360االوسط الشرق مصرف

BBOB56,244,93615.70.570بغداد مصرفBBOB99,903,39622.30.570بغداد مصرف

BIME49,680,00013.80.360االوسط الشرق مصرفBBAY79,000,00017.60.300بابل مصرف

IBSD23,877,8156.62.540الغازٌة  بغدادBMFI50,069,72311.20.350الموصل مصرف

BBAY23,700,0006.60.300بابل مصرفBCOI12,966,3142.90.410التجاري المصرف

HISH22,695,4146.312.800عشتار فنادقIMAP9,660,0002.20.690الدوائٌة المنصور

BMFI17,047,8744.70.350الموصل مصرفBIBI9,500,0002.10.460االستثمار مصرف

399,099,43388.92263,282,90773.32

359,086,936الكلي مجموع448,843,060الكلي 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

2017/10/17

 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 عدد2,049,677,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة1,449,667,000

1المنخفضة

3المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

MTAH0.9100.800-12.09المالي للتحويل الحرير

BTRI0.7000.7000.00العراق عبر مصرف

BQAB1.0001.0000.00القابض مصرف

BRTB1.0001.0000.00االقليم مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BTRI1,400,000,00096.60.700العراق عبر مصرفBTRI2,000,000,00097.60.700العراق عبر مصرف

BQAB49,625,0003.41.000القابض مصرفBQAB49,625,0002.41.000القابض مصرف

MTAH40,0000.0030.800المالي للتحويل الحريرMTAH50,0000.0020.800المالي للتحويل الحرير

BRTB2,0000.00011.000االقليم مصرفBRTB2,0000.00011.000االقليم مصرف

2,049,677,000100.001,449,667,000100.00

1,449,667,000الكلي مجموع2,049,677,000الكلي 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

2017/10/17

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