
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

586.27االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد583.96242,462,071 االغالق

24المتدولة الشركات0.39-% التغير نسبه

4المرتفعة2.31285,974,243-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

11المستقره165

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

BNOI0.5000.450-10.00االهلً المصرفIIDP1.0701.0901.87للتمور  العراقٌة

BLAD0.4100.380-7.32االسالمً البالد مصرفIBPM1.2501.2701.60التغلٌف لمواد  بغداد

AMAP0.3100.300-3.23الحٌوانً لالنتاج الحدٌثةIBSD2.5202.5300.40الغازٌة  بغداد

HISH11.75011.500-2.13عشتار فنادقIITC7.0007.0100.14للسجاد العراقٌة

HMAN13.25013.000-1.89المنصور فندق

HBAG8.6008.500-1.16بغداد فندق

SMRI1.9601.940-1.02العقارٌة  المعمورة

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BKUI161,760,00056.61.600كوردستان مصرفBKUI101,100,00041.71.600كوردستان مصرف

IBSD29,516,57910.32.530الغازٌة  بغدادBIBI37,000,00015.30.470االستثمار مصرف

BIBI17,390,0006.10.470االستثمار مصرفBMFI34,000,00014.00.310الموصل مصرف

AISP15,635,7285.54.160البذور انتاجBBOB18,600,0007.70.570بغداد مصرف

IIDP13,094,5514.61.090للتمور  العراقٌةIIDP12,023,5115.01.090للتمور  العراقٌة

BBOB10,602,0003.70.570بغداد مصرفIBSD11,631,9744.82.530الغازٌة  بغداد

BMFI10,540,0003.70.310الموصل مصرفBCOI10,000,0004.10.400التجاري المصرف

224,355,48592.53258,538,85890.41

285,974,243الكلي مجموع242,462,071الكلي 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

2017/9/24

 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 عدد49,750,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة49,750,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BQAB1.0001.0000.00القابض 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)

BQAB49,750,000100.01.000القابض مصرفBQAB49,750,000100.01.000القابض مصرف

49,750,000100.0049,750,000100.00

49,750,000الكلي مجموع49,750,000الكلي 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

2017/9/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


