
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

561.21االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد562.03271,011,963 االغالق

33المتدولة الشركات0.15% التغير نسبه

11المرتفعة0.82270,697,965(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

16المستقره354

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

BBAY0.3000.290-3.33بابل مصرفAIPM3.1503.3004.76اللحوم تسوٌق

TASC4.9504.850-2.02سٌل اسٌاBELF0.2700.2803.70اٌالف مصرف

HKAR1.3201.300-1.52كربالء فنادقIMOS5.3105.5003.58الحدٌثة الخٌاطة

IIDP1.0501.040-0.95للتمور  العراقٌةAMAP0.3500.3602.86الحٌوانً لالنتاج الحدٌثة

SKTA4.1904.170-0.48الكرخ العاب مدٌنةTZNI3.1303.2002.24لالتصاالت الخاتم

AISP4.2504.240-0.24البذور انتاجNGIR0.5000.5102.00للتأمٌن الخلٌج

HBAY34.00034.5001.47بابل فندق

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)

AISP52,996,80519.64.240البذور انتاجBGUC68,229,03425.20.310الخلٌج مصرف

HBAY45,578,22716.834.500بابل فندقBBOB38,076,00014.00.560بغداد مصرف

BSUC29,399,35710.90.900سومر مصرفBSUC32,665,95212.10.900سومر مصرف

BBOB21,322,5607.90.560بغداد مصرفBMFI25,250,0009.30.340الموصل مصرف

BGUC21,161,0017.80.310الخلٌج مصرفBCOI19,118,2987.10.400التجاري المصرف

IBSD13,220,4144.92.530الغازٌة  بغدادBIBI16,000,0005.90.420االستثمار مصرف

IMOS12,911,4404.85.500الحدٌثة الخٌاطةAISP12,489,2134.64.240البذور انتاج

211,828,49778.16196,589,80372.62

270,697,965الكلي مجموع271,011,963الكلي 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

2017/10/26

 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 عدد7,875,765,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة6,975,505,750

1المنخفضة

3المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VAMF1.4301.400-2.10لالستثمار االمين

BQAB1.0001.0000.00القابض مصرف

BTRI0.7000.7000.00العراق عبر مصرف

MTAH0.5500.5500.00المالي للتحويل الحرير

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

MTAH365,7500.010.550المالي للتحويل الحريرMTAH665,0000.010.550المالي للتحويل الحرير

VAMF140,0000.0021.400لالستثمار االمينVAMF100,0000.0011.400لالستثمار االمين

7,875,765,000100.006,975,505,750100.00

6,975,505,750الكلي مجموع7,875,765,000الكلي 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

2017/10/26

 خسارة 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


