
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

557.11االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد561.21685,242,939 االغالق

32المتدولة الشركات0.74% التغير نسبه

8المرتفعة4.10525,963,421(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

15المستقره382

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

IMOS5.9005.310-10.00الحدٌثة الخٌاطةAMAP0.3200.3509.38الحٌوانً لالنتاج الحدٌثة

AIPM3.2603.150-3.37اللحوم تسوٌقBKUI1.2701.3506.30كوردستان مصرف

BCOI0.4100.400-2.44التجاري المصرفHBAY32.40034.0004.94بابل فندق

BIBI0.4300.420-2.33االستثمار مصرفIIDP1.0301.0501.94للتمور  العراقٌة

HKAR1.3501.320-2.22كربالء فنادقAISP4.1704.2501.92البذور انتاج

INCP0.5100.500-1.96الكٌمٌاوٌة الصناعاتIRMC10.50010.6000.95الجاهزة االلبسة

IBSD2.5502.510-1.57الغازٌة  بغدادAMEF8.0608.1000.50االوسط الشرق اسماك

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)

BSUC167,853,85631.90.900سومر مصرفBBOB235,000,00034.30.560بغداد مصرف

BBOB131,600,00025.00.560بغداد مصرفBSUC186,504,28427.20.900سومر مصرف

AISP43,334,7258.24.250البذور انتاجBGUC123,228,87518.00.310الخلٌج مصرف

HBAY40,365,2507.734.000بابل فندقBMFI47,250,0006.90.340الموصل مصرف

BGUC38,200,9517.30.310الخلٌج مصرفBIBI16,151,0422.40.420االستثمار مصرف

IBSD19,422,5343.72.510الغازٌة  بغدادBIME16,000,0002.30.340االوسط الشرق مصرف

BMFI16,065,0003.10.340الموصل مصرفBBAY13,000,0001.90.300بابل مصرف

637,134,20192.98456,842,31686.86

525,963,421الكلي مجموع685,242,939الكلي 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

2017/10/25

 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 عدد152,135,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة152,959,250

0المنخفضة

3المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BQAB1.0001.0000.00القابض 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)

BQAB149,500,00097.71.000القابض مصرفBQAB149,500,00098.31.000القابض مصرف

HASH2,175,0001.47.250اشور فندقMTAH2,335,0001.50.550المالي للتحويل الحرير

MTAH1,284,2500.80.550المالي للتحويل الحريرHASH300,0000.27.250اشور فندق

152,135,000100.00152,959,250100.00

152,959,250الكلي مجموع152,135,000الكلي 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

2017/10/25

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


