
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

576.89االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد578.2416,772,020,095 االغالق

30المتدولة الشركات0.23% التغير نسبه

5المرتفعة1.355,679,999,957(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

16المستقره378

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

AMAP0.3300.320-3.03الحيواني لالنتاج الحديثةBELF0.2600.2807.69ايالف مصرف

SNUC0.3700.360-2.70للمقاوالت النخبةBMFI0.3100.3306.45الموصل مصرف

AISP4.7204.600-2.54البذور انتاجBUND0.2200.2304.55المتحد المصرف

NAME0.4800.470-2.08للتأمين االمينBIBI0.4600.4702.17االستثمار مصرف

SMRI2.0001.960-2.00العقارية  المعمورةSKTA4.2604.2800.47الكرخ العاب مدينة

IMIB0.6500.640-1.54والدراجات المعدنية

HBAY31.30031.000-0.96بابل 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)

BMFI5,337,502,19894.00.330الموصل مصرفBMFI16,172,008,71496.40.330الموصل مصرف

BGUC80,412,0621.40.340الخليج مصرفBGUC236,506,0641.40.340الخليج مصرف

BBOB74,192,5001.30.590بغداد مصرفBBOB125,750,0000.70.590بغداد مصرف

BSUC42,039,9000.70.900سومر مصرفBIBI49,550,0000.30.470االستثمار مصرف

AISP25,934,8200.54.600البذور انتاجBSUC46,711,0000.30.900سومر مصرف

BIBI23,288,5000.40.470االستثمار مصرفBUND36,450,0000.20.230المتحد المصرف

HBAY21,080,8000.431.000بابل فندقBBAY35,550,0000.20.320بابل مصرف

16,702,525,77899.595,604,450,78098.67

5,679,999,957الكلي مجموع16,772,020,095الكلي 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

2017/9/12

 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 عدد4,350,005,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة4,350,037,250

0المنخفضة

2المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BAAI1.0001.0000.00االسالمي العربية مصرف

HASH7.4507.4500.00اشور 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)

BAAI4,350,000,000100.01.000االسالمي العربية مصرفBAAI4,350,000,000100.01.000االسالمي العربية مصرف

HASH37,2500.0017.450اشور فندقHASH5,0000.00017.450اشور فندق

4,350,005,000100.004,350,037,250100.00

4,350,037,250الكلي مجموع4,350,005,000الكلي 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

2017/9/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


