
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

561.25االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد557.11469,316,733 االغالق

28المتدولة الشركات0.74-% التغير نسبه

5المرتفعة4.14401,950,938-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

10المستقره362

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HBAY36.00032.400-10.00بابل فندقAIPM3.0503.2606.89اللحوم تسويق

BIIB0.4900.460-6.12االسالمي  المصرفSMRI1.7701.8403.95العقارية  المعمورة

IRMC10.89010.500-3.58الجاهزة االلبسةAMAP0.3100.3203.23الحيواني لالنتاج الحديثة

HKAR1.4001.350-3.57كربالء فنادقSKTA4.1404.1901.21الكرخ العاب مدينة

IHLI0.2900.280-3.45الصناعية الهاللAISP4.1604.1700.24البذور انتاج

BGUC0.3200.310-3.12الخليج مصرف

BMFI0.3500.340-2.86الموصل 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)

BSUC171,697,92042.70.900سومر مصرفBSUC190,775,46740.60.900سومر مصرف

BGUC47,647,00011.90.310الخليج مصرفBGUC153,700,00032.70.310الخليج مصرف

AISP27,286,0816.84.170البذور انتاجBIBI23,498,7585.00.430االستثمار مصرف

SMRI24,305,1596.01.840العقارية  المعمورةBMFI21,000,0004.50.340الموصل مصرف

HBAY21,496,8005.332.400بابل فندقSMRI13,170,8962.81.840العقارية  المعمورة

IBSD20,048,4065.02.550الغازية  بغدادBUND11,000,0002.30.220المتحد المصرف

IMOS17,343,0304.35.900الحديثة الخياطةIBSD7,862,1201.72.550الغازية  بغداد

421,007,24189.71329,824,39682.06

401,950,938الكلي مجموع469,316,733الكلي 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

2017/10/24

 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 عدد7,876,200,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة6,977,000,000

0المنخفضة

4المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BQAB1.0001.0000.00القابض مصرف

BTRI0.7000.7000.00العراق عبر مصرف

MTAH0.5500.5500.00المالي للتحويل الحرير

HASH7.2507.2500.00اشور 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)

BQAB4,875,000,00069.91.000القابض مصرفBQAB4,875,000,00061.91.000القابض مصرف

BTRI2,100,000,00030.10.700العراق عبر مصرفBTRI3,000,000,00038.10.700العراق عبر مصرف

HASH1,450,0000.027.250اشور فندقMTAH1,000,0000.010.550المالي للتحويل الحرير

MTAH550,0000.010.550المالي للتحويل الحريرHASH200,0000.0037.250اشور فندق

7,876,200,000100.006,977,000,000100.00

6,977,000,000الكلي مجموع7,876,200,000الكلي 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

2017/10/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


