
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

588.36االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد586.76362,629,687 االغالق

26المتدولة الشركات0.27-% التغير نسبه

4المرتفعة1.60273,253,758-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

14المستقره211
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% التغير
الشركة اسم
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.3200.290-9.37االسالمي البالد مصرفIBPM1.2201.2905.74التغليف لمواد  بغداد

HMAN13.00012.500-3.85المنصور فندقIMOS3.3503.4803.88الحديثة الخياطة

BIBI0.4700.460-2.13االستثمار مصرفAISP4.1004.2002.44البذور انتاج

BNOI0.4900.480-2.04االهلي المصرفIITC7.2407.3201.10للسجاد العراقية

BROI0.6600.650-1.52األئتمان مصرف

SKTA4.4004.350-1.14الكرخ العاب مدينة

HBAY34.50034.250-0.72بابل 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)

BBOB134,275,63849.10.570بغداد مصرفBBOB235,571,29465.00.570بغداد مصرف

BSUC38,453,71914.10.900سومر مصرفBSUC42,726,35411.80.900سومر مصرف

HMAN18,752,5006.912.500المنصور فندقBGUC35,600,0009.80.340الخليج مصرف

AISP17,762,9196.54.200البذور انتاجBASH15,000,0004.10.300اشور مصرف

IMOS12,798,4614.73.480الحديثة الخياطةBIBI13,583,5483.70.460االستثمار مصرف

BGUC12,114,0004.40.340الخليج مصرفAISP4,232,7121.24.200البذور انتاج

IBSD7,581,2002.82.470الغازية  بغدادIMOS3,610,7841.03.480الحديثة الخياطة

350,324,69296.61241,738,43688.47

273,253,758الكلي مجموع362,629,687الكلي 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

2017/10/3

 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 عدد60,485,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة57,471,750

1المنخفضة

2المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH7.3507.250-1.36اشور فندق

BQAB1.0001.0000.00القابض مصرف

BTRI0.7000.7000.00العراق عبر 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)

BQAB49,900,00086.81.000القابض مصرفBQAB49,900,00082.51.000القابض مصرف

BTRI7,392,00012.90.700العراق عبر مصرفBTRI10,560,00017.50.700العراق عبر مصرف

HASH179,7500.37.250اشور فندقHASH25,0000.047.250اشور فندق

60,485,000100.0057,471,750100.00

57,471,750الكلي مجموع60,485,000الكلي 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

2017/10/3

 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


