
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

581.33االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد586.27715,863,757 االغالق

27المتدولة الشركات0.85% التغير نسبه

1المرتفعة4.94551,062,723(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

15المستقره295
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BKUI1.5001.6006.67BLADBLAD0.4500.410-8.89كوردستان مصرف

BNAI1.0501.000-4.76االسالمي الوطني المصرف

HBAG8.8908.600-3.26بغداد فندق

BMFI0.3200.310-3.12الموصل مصرف

AMAP0.3200.310-3.12الحيواني لالنتاج الحديثة

AIPM2.8502.770-2.81اللحوم تسويق

HNTI6.2106.050-2.58السياحية االستثمارات

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BKUI229,150,00041.61.600كوردستان مصرفBGUC195,000,00027.20.340الخليج مصرف

BBOB88,464,00016.10.570بغداد مصرفBBOB155,200,00021.70.570بغداد مصرف

BGUC65,300,00011.80.340الخليج مصرفBKUI143,250,00020.01.600كوردستان مصرف

BIBI51,695,0069.40.470االستثمار مصرفBIBI109,800,00015.30.470االستثمار مصرف

HBAY20,147,5133.733.000بابل فندقBMFI27,327,5003.80.310الموصل مصرف

HNTI15,649,0002.86.050السياحية االستثماراتIHLI23,048,9033.20.270الصناعية الهالل

IBSD14,588,1102.62.520الغازية  بغدادBBAY19,266,6732.70.300بابل مصرف

672,893,07694.00484,993,62988.01

551,062,723الكلي مجموع715,863,757الكلي 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

2017/9/20

 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 عدد1,549,700,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة1,115,970,000

1المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH7.4007.350-0.68اشور فندق
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BTRI1,065,000,00095.40.710العراق عبر مصرفBTRI1,500,000,00096.80.710العراق عبر مصرف

BQAB49,500,0004.41.000االسالمي القابض مصرفBQAB49,500,0003.21.000االسالمي القابض مصرف

HASH1,470,0000.17.350اشور فندقHASH200,0000.07.350اشور فندق

1,549,700,000100.001,115,970,000100.00

1,115,970,000الكلي مجموع1,549,700,000الكلي 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

2017/9/20

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


