
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

578.90االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد576.891,020,802,246 االغالق

30المتدولة الشركات0.35-% التغير نسبه

4المرتفعة2.01533,792,765-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

17المستقره231
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الشركة اسم
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

HSAD16.50015.250-7.58السدير فندقSNUC0.3400.3708.82للمقاوالت النخبة

BNOI0.5300.490-7.55االهلي المصرفBMFI0.2900.3106.90الموصل مصرف

IMOS4.0003.900-2.50الحديثة الخياطةBBAY0.3000.3206.67بابل مصرف

BIBI0.4700.460-2.13االستثمار مصرفIMAP0.6800.6901.47الدوائية المنصور

HISH12.00011.750-2.08عشتار فنادق

IIDP1.1501.140-0.87للتمور  العراقية

AISP4.7504.720-0.63البذور انتاج

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)

BMFI198,500,00037.20.310الموصل مصرفBMFI641,000,00062.80.310الموصل مصرف

BSUC170,491,73431.90.900سومر مصرفBSUC189,435,26018.60.900سومر مصرف

IBSD37,821,2317.12.590الغازية  بغدادBBOB44,313,7064.30.590بغداد مصرف

BBOB26,144,9494.90.590بغداد مصرفBIBI22,397,9512.20.460االستثمار مصرف

BKUI18,129,2093.41.400كوردستان مصرفBGUC18,700,0001.80.340الخليج مصرف

SKTA11,666,0002.24.260الكرخ العاب مدينةIHLI15,525,0001.50.280الصناعية الهالل

BIBI10,400,0371.90.460االستثمار مصرفIBSD14,602,7921.42.590الغازية  بغداد

945,974,70992.67473,153,16188.64

533,792,765الكلي مجموع1,020,802,246الكلي 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

2017/9/11

 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 عدد100,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة745,000

1المنخفضة

0المستقره1
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH7.5007.450-0.67اشور 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)

HASH745,000100.07.450اشور فندقHASH100,000100.07.450اشور فندق

100,000100.00745,000100.00

745,000الكلي مجموع100,000الكلي 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

2017/9/11

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


