
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

564.08االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد565.72256,846,837 االغالق

35المتدولة الشركات0.29% التغير نسبه

13المرتفعة1.64208,357,845(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

15المستقره233

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

IMOS5.4005.200-3.70الحدٌثة الخٌاطةBLAD0.3600.3908.33االسالمً البالد مصرف

AIPM3.2003.150-1.56اللحوم تسوٌقHKAR1.2501.3004.00كربالء فنادق

HBAY37.50037.050-1.20بابل فندقBASH0.2700.2803.70اشور مصرف

HMAN12.50012.400-0.80المنصور فندقBELF0.2900.3003.45اٌالف مصرف

AIRP7.4507.400-0.67الزراعٌة المنتجاتBGUC0.3300.3403.03الخلٌج مصرف

AISP4.2304.210-0.47البذور انتاجIIDP1.0101.0402.97للتمور  العراقٌة

IBSD2.5202.510-0.40الغازٌة  بغدادHISH12.65013.0002.77عشتار فنادق

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)

HBAY53,218,08825.537.050بابل فندقBBOB88,500,00034.50.570بغداد مصرف

BBOB50,245,00024.10.570بغداد مصرفBGUC52,400,00020.40.340الخلٌج مصرف

BGUC17,312,0008.30.340الخلٌج مصرفBIME38,000,00014.80.340االوسط الشرق مصرف

AISP14,468,4006.94.210البذور انتاجBIBI27,194,76110.60.420االستثمار مصرف

BIME12,920,0006.20.340االوسط الشرق مصرفBCOI13,912,1265.40.410التجاري المصرف

BIBI11,424,3005.50.420االستثمار مصرفBNOI8,347,0443.20.470االهلً المصرف

IBSD9,789,0004.72.510الغازٌة  بغدادNGIR4,000,0001.60.510للتأمٌن الخلٌج

232,353,93190.46169,376,78781.29

208,357,845الكلي مجموع256,846,837الكلي 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

2017/11/2

 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 عدد5,480,000

3المتدولة الشركات

2المرتفعة4,749,250

0المنخفضة

1المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

MTAH0.5500.65018.18المالي للتحويل الحرير

HASH6.7506.8000.74اشور فندق

BTRI0.7000.7000.00العراق عبر 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)

BTRI3,696,00077.80.700العراق عبر مصرفBTRI5,280,00096.40.700العراق عبر مصرف

HASH1,020,75021.56.800اشور فندقHASH150,0002.76.800اشور فندق

MTAH32,5000.70.650المالي للتحويل الحريرMTAH50,0000.90.650المالي للتحويل الحرير

5,480,000100.004,749,250100.00

4,749,250الكلي مجموع5,480,000الكلي 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

2017/11/2

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


