
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

572.05االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد561.25584,298,381 االغالق

31المتدولة الشركات1.89-% التغير نسبه

7المرتفعة10.80493,819,724-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

13المستقره319

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

BKUI1.3901.270-8.63كوردستان مصرفIMOS5.3905.9209.83الحديثة الخياطة

SBPT13.75013.200-4.00الركاب لنقل بغدادBLAD0.2700.2907.41االسالمي البالد مصرف

BGUC0.3300.320-3.03الخليج مصرفBBAY0.2900.3003.45بابل مصرف

BROI0.6700.650-2.99األئتمان مصرفAISP4.0604.1602.46البذور انتاج

BIIB0.5000.490-2.00االسالمي  المصرفNGIR0.4900.5002.04للتأمين الخليج

HISH13.06012.800-1.99عشتار فنادقAIPM3.0003.0501.67اللحوم تسويق

HNTI6.5006.440-0.92السياحية االستثماراتIITC7.8307.9000.89للسجاد العراقية

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)

BSUC169,390,71834.30.900سومر مصرفBSUC188,211,90932.20.900سومر مصرف

BBOB65,951,00313.40.560بغداد مصرفBGUC165,003,10028.20.320الخليج مصرف

BGUC52,800,99210.70.320الخليج مصرفBBOB117,769,64820.20.560بغداد مصرف

AISP49,699,44110.14.160البذور انتاجBIBI18,238,8083.10.430االستثمار مصرف

HBAY48,600,0009.836.000بابل فندقBIME13,750,0002.40.350االوسط الشرق مصرف

IBSD27,245,4915.52.550الغازية  بغدادAISP12,101,9882.14.160البذور انتاج

IMOS25,321,6055.15.920الحديثة الخياطةBMFI11,250,0001.90.350الموصل مصرف

526,325,45390.08439,009,25188.90

493,819,724الكلي مجموع584,298,381الكلي 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

2017/10/23

 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 عدد1,174,895,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة1,177,363,750

0المنخفضة

2المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH7.0007.2503.57اشور فندق

MTNO1.0001.0000.00المالي للتحويل النبالء

BQAB1.0001.0000.00القابض 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)

MTNO1,125,000,00095.61.000المالي للتحويل النبالءMTNO1,125,000,00095.81.000المالي للتحويل النبالء

BQAB49,500,0004.21.000القابض مصرفBQAB49,500,0004.21.000القابض مصرف

HASH2,863,7500.27.250اشور فندقHASH395,0000.07.250اشور فندق

1,174,895,000100.001,177,363,750100.00

1,177,363,750الكلي مجموع1,174,895,000الكلي 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

2017/10/23

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


