
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

561.88االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد562.39195,459,653 االغالق

27المتدولة الشركات0.09% التغير نسبه

10المرتفعة0.51164,962,223(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره221

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

AMAP0.3600.350-2.78الحيواني لالنتاج الحديثةBLAD0.2900.3106.90االسالمي البالد مصرف

BIBI0.4200.410-2.38االستثمار مصرفBGUC0.3200.3303.13الخليج مصرف

BBOB0.5600.550-1.79بغداد مصرفSMRI1.8001.8502.78العقارية  المعمورة

IRMC11.00010.850-1.36الجاهزة االلبسةBROI0.6500.6601.54األئتمان مصرف

HNTI6.4006.370-0.47السياحية االستثماراتIITC8.1708.2400.86للسجاد العراقية

HBAY34.00033.900-0.29بابل فندقHISH12.50012.6000.80عشتار فنادق

HBAG8.1508.2000.61بغداد 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)

BSUC30,330,90018.40.900سومر مصرفBGUC61,700,00031.60.330الخليج مصرف

SMRI25,127,56415.21.850العقارية  المعمورةBSUC33,701,00017.20.900سومر مصرف

BGUC19,754,00012.00.330الخليج مصرفBBOB21,226,00010.90.550بغداد مصرف

AISP18,152,29511.04.270البذور انتاجBMFI18,000,0009.20.340الموصل مصرف

IBSD14,547,5008.82.530الغازية  بغدادBIBI16,654,2478.50.410االستثمار مصرف

BBOB11,674,3007.10.550بغداد مصرفSMRI13,666,2257.01.850العقارية  المعمورة

BIBI6,964,4414.20.410االستثمار مصرفAMAP7,022,5573.60.350الحيواني لالنتاج الحديثة

171,970,02987.98126,551,00176.72

164,962,223الكلي مجموع195,459,653الكلي 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

2017/10/30

 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 عدد20,765,900,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة11,871,245,000

0المنخفضة

2المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

MTAH0.5500.5500.00المالي للتحويل الحرير

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)

MTAH9,771,245,00082.30.550المالي للتحويل الحريرMTAH17,765,900,00085.60.550المالي للتحويل الحرير

BTRI2,100,000,00017.70.700العراق عبر مصرفBTRI3,000,000,00014.40.700العراق عبر مصرف

20,765,900,000100.0011,871,245,000100.00

11,871,245,000الكلي مجموع20,765,900,000الكلي 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

2017/10/30

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


