
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

562.39االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد566.14504,970,715 االغالق

31المتدولة الشركات0.67% التغير نسبه

11المرتفعة3.75644,182,988(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره344

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

AIPM3.3003.150-4.55اللحوم تسوٌقHBAY33.90037.0009.14بابل فندق

IBPM1.4601.400-4.11التغلٌف لمواد  بغدادSMRI1.8502.0008.11العقارٌة  المعمورة

BASH0.2800.270-3.57اشور مصرفBLAD0.3100.3306.45االسالمً البالد مصرف

IIDP1.0401.030-0.96للتمور  العراقٌةBNOI0.4800.5004.17االهلً المصرف

AISP4.2704.230-0.94البذور انتاجBELF0.2800.2903.57اٌالف مصرف

IRMC10.85010.790-0.55الجاهزة االلبسةBCOI0.4000.4102.50التجاري المصرف

IMOS5.1605.150-0.19الحدٌثة الخٌاطةBIIB0.4600.4702.17االسالمً  المصرف

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)

HBAY310,892,66548.337.000بابل فندقBBOB196,121,76638.80.560بغداد مصرف

BBOB109,828,18917.00.560بغداد مصرفBIME71,656,15914.20.340االوسط الشرق مصرف

SMRI40,808,6256.32.000العقارٌة  المعمورةBGUC54,603,35510.80.330الخلٌج مصرف

IBSD38,181,9275.92.530الغازٌة  بغدادBCOI41,874,2858.30.410التجاري المصرف

BSUC23,786,5093.70.900سومر مصرفBSUC26,429,4545.20.900سومر مصرف

BIME23,746,5323.70.340االوسط الشرق مصرفBNOI25,000,0005.00.500االهلً المصرف

BGUC17,478,0742.70.330الخلٌج مصرفBIBI21,814,1594.30.410االستثمار مصرف

437,499,17886.64564,722,52187.66

644,182,988الكلي مجموع504,970,715الكلي 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

2017/10/31

 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 عدد297,460

1المتدولة الشركات

0المرتفعة2,007,855

1المنخفضة

0المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH7.0006.750-3.57اشور 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)

HASH2,007,855100.06.750اشور فندقHASH297,460100.06.750اشور فندق

297,460100.002,007,855100.00

2,007,855الكلي مجموع297,460الكلي 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

2017/10/31

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


