
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

576.71االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد578.901,443,504,191 االغالق

28المتدولة الشركات0.38% التغير نسبه

12المرتفعة2.19632,765,918(نقطه)التغير مقدار
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HBAY32.10031.500-1.87بابل فندقHSAD15.00016.50010.00السدٌر فندق

AIRP6.8006.700-1.47الزراعٌة المنتجاتBBAY0.2800.3007.14بابل مصرف

BUND0.2100.2204.76المتحد المصرف

BMFI0.2800.2903.57الموصل مصرف

BCOI0.4000.4102.50التجاري المصرف

SKTA4.1604.2602.40الكرخ العاب مدٌنة

HISH11.75012.0002.13عشتار فنادق
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BMFI320,160,00050.60.290الموصل مصرفBMFI1,104,000,00076.50.290الموصل مصرف

IBSD123,765,49719.62.590الغازٌة  بغدادBBOB129,000,0008.90.590بغداد مصرف

BBOB75,985,00012.00.590بغداد مصرفBGUC64,280,0324.50.340الخلٌج مصرف

BSUC34,873,8535.50.900سومر مصرفIBSD47,785,9063.32.590الغازٌة  بغداد

BGUC21,842,4113.50.340الخلٌج مصرفBSUC38,748,7252.70.900سومر مصرف

AISP13,040,4052.14.750البذور انتاجBCOI15,946,5281.10.410التجاري المصرف

SKTA7,037,3001.14.260الكرخ العاب مدٌنةIHLI14,000,0001.00.280الصناعٌة الهالل

1,413,761,19197.94596,704,46594.30

632,765,918الكلي مجموع1,443,504,191الكلي 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

2017/9/10

 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
 

28المدرجة الشركات عدد1,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة700,000

0المنخفضة

1المستقره1
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BTRI0.7000.7000.00العراق عبر مصرف

الشركة اسم
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الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر
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BTRI700,000100.00.700العراق عبر مصرفBTRI1,000,000100.00.700العراق عبر مصرف

1,000,000100.00700,000100.00

700,000الكلي مجموع1,000,000الكلي 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

2017/9/10

ربحية 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


