
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

562.03االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد561.88442,428,681 االغالق

30المتدولة الشركات0.03-% التغير نسبه

5المرتفعة0.15374,950,918-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

15المستقره269

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

IMOS5.5005.160-6.18الحديثة الخياطةHMAN12.25013.0006.12المنصور فندق

NAME0.4500.430-4.44للتأمين االمينIRMC10.60011.0003.77الجاهزة االلبسة

HBAG8.4508.150-3.55بغداد فندقBGUC0.3100.3203.23الخليج مصرف

BASH0.2900.280-3.45اشور مصرفIITC7.9408.1702.90للسجاد العراقية

SMRI1.8301.800-1.64العقارية  المعمورةAISP4.2404.2500.24البذور انتاج

HBAY34.50034.000-1.45بابل فندق

SBPT13.20013.100-0.76الركاب لنقل بغداد

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)

BSUC170,291,28645.40.900سومر مصرفBSUC189,212,54042.80.900سومر مصرف

IMOS46,164,35212.35.160الحديثة الخياطةBMFI88,815,00020.10.340الموصل مصرف

BMFI30,197,1008.10.340الموصل مصرفBIME58,000,00113.10.340االوسط الشرق مصرف

AISP24,982,2006.74.250البذور انتاجBGUC36,050,0008.10.320الخليج مصرف

BIME19,720,0005.30.340االوسط الشرق مصرفBBAY10,000,0002.30.290بابل مصرف

IBSD19,265,8175.12.520الغازية  بغدادIMOS8,610,1731.95.160الحديثة الخياطة

BGUC11,416,0003.00.320الخليج مصرفIBSD7,628,8561.72.520الغازية  بغداد

398,316,57090.03322,036,75585.89

374,950,918الكلي مجموع442,428,681الكلي 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

2017/10/29

 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 عدد175,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة1,230,000

1المنخفضة

0المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH7.2507.000-3.45اشور فندق

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)

HASH1,230,000100.07.000اشور فندقHASH175,000100.07.000اشور فندق

175,000100.001,230,000100.00

1,230,000الكلي مجموع175,000الكلي 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

2017/10/29

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


