
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

583.61االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد582.72282,706,996 االغالق

25المتدولة الشركات0.15-% التغير نسبه

4المرتفعة0.89294,053,604-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

14المستقره200
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( دينار)

 نسبة
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BLAD0.5200.490-5.77البالد مصرفHBAY33.00034.0003.03بابل فندق

HTVM6.3506.000-5.51الموصل سدIIDP1.0601.0801.89للتمور  العراقية

HBAG9.3508.880-5.03بغداد فندقBMNS0.7700.7801.30المنصور مصرف

HMAN13.50013.000-3.70المنصور فندقIITC7.0007.0200.29للسجاد العراقية

AISP4.3504.200-3.45البذور انتاج

BMFI0.3200.310-3.12الموصل مصرف

IBSD2.6002.580-0.77الغازية  بغداد

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)

BSUC171,263,87758.20.900سومر مصرفBSUC190,293,19767.30.900سومر مصرف

HBAY26,355,2509.034.000بابل فندقBBOB33,900,00012.00.580بغداد مصرف

BBOB19,662,0006.70.580بغداد مصرفBMFI21,000,0007.40.310الموصل مصرف

AISP18,954,0006.44.200البذور انتاجINCP10,710,0003.80.500الكيمياوية الصناعات

SKTA13,440,0004.64.200الكرخ العاب مدينةIBSD5,000,0001.82.580الغازية  بغداد

IBSD12,945,0004.42.580الغازية  بغدادAISP4,450,0001.64.200البذور انتاج

BMFI6,520,0002.20.310الموصل مصرفSKTA3,200,0001.14.200الكرخ العاب مدينة

268,553,19794.99269,140,12791.53

294,053,604الكلي مجموع282,706,996الكلي 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

2017/9/17

 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 عدد1,100,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة1,450,000

1المنخفضة

0المستقره2
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 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTRI0.7000.7101.43العراق عبر مصرف

HASH7.4507.400-0.67اشور 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)

HASH740,00051.07.400اشور فندقBTRI1,000,00090.90.710العراق عبر مصرف

BTRI710,00049.00.710العراق عبر مصرفHASH100,0009.17.400اشور فندق

1,100,000100.001,450,000100.00

1,450,000الكلي مجموع1,100,000الكلي 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

2017/9/17

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


