
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

576.58االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد575.12409,917,208 االغالق

26المتدولة الشركات0.25-% التغير نسبه

8المرتفعة1.46308,847,913-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره247
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 رمز

الشركة
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(دٌنار)
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 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم
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 السابق االغالق سعر
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( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

BIIB0.5600.510-8.93االسالمً  المصرفNGIR0.4800.5004.17للتأمٌن الخلٌج

BLAD0.5700.520-8.77البالد مصرفBNOI0.5100.5303.92االهلً المصرف

BELF0.2600.240-7.69اٌالف مصرفIHLI0.2700.2803.70الصناعٌة الهالل

AIRP7.3007.000-4.11الزراعٌة المنتجاتHBAY31.00032.1003.55بابل فندق

BCOI0.4100.400-2.44التجاري المصرفSNUC0.3300.3403.03للمقاوالت النخبة

SKTA4.2504.150-2.35الكرخ العاب مدٌنةBROI0.6600.6701.52األئتمان مصرف

BIBI0.4600.450-2.17االستثمار مصرفHISH11.35011.5001.32عشتار فنادق

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)

SKTA58,931,29119.14.150الكرخ العاب مدٌنةBBOB92,635,00022.60.570بغداد مصرف

BBOB52,801,95017.10.570بغداد مصرفBMFI91,356,31122.30.280الموصل مصرف

BSUC46,052,01014.90.900سومر مصرفBSUC51,168,90012.50.900سومر مصرف

BMFI25,579,7678.30.280الموصل مصرفBGUC42,106,25810.30.340الخلٌج مصرف

IBSD20,773,7066.72.590الغازٌة  بغدادBCOI25,113,7596.10.400التجاري المصرف

HBAY19,471,6166.332.100بابل فندقBMNS20,763,0815.10.780المنصور مصرف

BMNS16,312,8345.30.780المنصور مصرفIHLI18,474,5574.50.280الصناعٌة الهالل

341,617,86683.34239,923,17477.68

308,847,913الكلي مجموع409,917,208الكلي 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

2017/9/6

 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

1المرتفعة710,000

0المنخفضة

0المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTRI0.7000.7101.43العراق عبر 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)

BTRI710,000100.00.710العراق عبر مصرفBTRI1,000,000100.00.710العراق عبر مصرف

1,000,000100.00710,000100.00

710,000الكلي 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

2017/9/6

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


