
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

565.72االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد565.0711,444,140,523 االغالق

37المتدولة الشركات0.11-% التغير نسبه

8المرتفعة0.653,638,297,160-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

20المستقره428

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AMAP0.3500.330-5.71الحيواني لالنتاج الحديثةSNUC0.3400.3502.94للمقاوالت النخبة

BELF0.3000.290-3.33ايالف مصرفTASC4.9205.0502.64سيل اسيا

BGUC0.3400.330-2.94الخليج مصرفNGIR0.5100.5201.96للتأمين الخليج

AISP4.2104.100-2.61البذور انتاجBROI0.6700.6801.49األئتمان مصرف

NAME0.4300.420-2.33للتأمين االمينHBAY37.05037.5001.21بابل فندق

HISH13.00012.750-1.92عشتار فنادقIITC8.2408.3000.73للسجاد العراقية

IBSD2.5102.490-0.80الغازية  بغدادSMRI1.9201.9300.52العقارية  المعمورة

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)

BELF3,140,993,21486.30.290ايالف مصرفBELF10,831,011,08494.60.290ايالف مصرف

BBOB199,235,0005.50.570بغداد مصرفBBOB349,500,0003.10.570بغداد مصرف

HBAY118,402,2503.337.500بابل فندقBGUC50,371,1250.40.330الخليج مصرف

AISP63,507,9821.74.100البذور انتاجBIME46,000,0000.40.340االوسط الشرق مصرف

BGUC16,622,4710.50.330الخليج مصرفBMFI35,000,0000.30.340الموصل مصرف

BIME15,640,0000.40.340االوسط الشرق مصرفBNOI31,100,0000.30.470االهلي المصرف

BNOI14,617,0000.40.470االهلي المصرفBIBI23,100,0000.20.420االستثمار مصرف

11,366,082,20999.323,569,017,91798.10

3,638,297,160الكلي مجموع11,444,140,523الكلي 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

2017/11/5

 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 عدد5,050,000,000

5المتدولة الشركات

1المرتفعة3,550,082,500

0المنخفضة

4المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH6.8007.0002.94اشور فندق

BTRI0.7000.7000.00العراق عبر مصرف

BQAB1.0001.0000.00القابض مصرف

MTRA0.5000.5000.00المالي للتحويل الرابطة

MTAH0.6500.6500.00المالي 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)

BTRI3,500,000,00098.60.700العراق عبر مصرفBTRI5,000,000,00099.00.700العراق عبر مصرف

BQAB49,500,0001.41.000القابض مصرفBQAB49,500,0001.01.000القابض مصرف

HASH350,0000.017.000اشور فندقMTRA400,0000.010.500المالي للتحويل الرابطة

MTRA200,0000.010.500المالي للتحويل الرابطةHASH50,0000.0017.000اشور فندق

MTAH32,5000.0010.650المالي للتحويل الحريرMTAH50,0000.0010.650المالي للتحويل الحرير

5,050,000,000100.003,550,082,500100.00

3,550,082,500الكلي مجموع5,050,000,000الكلي 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

2017/11/5

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


