
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

566.14االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد564.08291,613,266 االغالق

26المتدولة الشركات0.36-% التغير نسبه

10المرتفعة2.06321,490,895-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

7المستقره294

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

BNOI0.5000.470-6.00االهلً المصرفBLAD0.3300.3609.09االسالمً البالد مصرف

SMRI2.0001.920-4.00العقارٌة  المعمورةIMOS5.1505.4004.85الحدٌثة الخٌاطة

HKAR1.3001.250-3.85كربالء فنادقIHLI0.2800.2903.57الصناعٌة الهالل

HMAN13.00012.500-3.85المنصور فندقHBAG8.2008.4002.44بغداد فندق

BBAY0.2900.280-3.45بابل مصرفAIPM3.1503.2001.59اللحوم تسوٌق

HPAL14.25013.950-2.11فلسطٌن فندقHBAY37.00037.5001.35بابل فندق

IIDP1.0301.010-1.94للتمور  العراقٌةHNTI6.3706.4200.78السٌاحٌة االستثمارات

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)

HBAY143,800,96344.737.500بابل فندقBMFI100,100,00034.30.340الموصل مصرف

BMFI34,034,00010.60.340الموصل مصرفBGUC78,000,00026.70.330الخلٌج مصرف

BGUC25,740,0008.00.330الخلٌج مصرفBNOI30,029,01710.30.470االهلً المصرف

BBOB16,352,0005.10.560بغداد مصرفBBOB29,200,00010.00.560بغداد مصرف

BNOI14,168,6384.40.470االهلً المصرفBCOI11,325,7153.90.410التجاري المصرف

IITC12,556,7123.98.140للسجاد العراقٌةIHLI9,050,0003.10.290الصناعٌة الهالل

AISP11,505,4673.64.230البذور انتاجIIDP6,383,6662.21.010للتمور  العراقٌة

264,088,39890.56258,157,78080.30

321,490,895الكلي مجموع291,613,266الكلي 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

2017/11/1

 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 عدد2,347,650,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,290,425,000

0المنخفضة

2المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

MTAH0.5500.5500.00المالي للتحويل الحرير

MTRA0.5000.5000.00المالي للتحويل الرابطة

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)

MTAH1,282,600,00099.40.550المالي للتحويل الحريرMTAH2,332,000,00099.30.550المالي للتحويل الحرير

MTRA7,825,0000.60.500المالي للتحويل الرابطةMTRA15,650,0000.70.500المالي للتحويل الرابطة

2,347,650,000100.001,290,425,000100.00

1,290,425,000الكلي مجموع2,347,650,000الكلي 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

2017/11/1

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


