
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

568.67االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد569.47530,142,961 االغالق

31المتدولة الشركات0.14% التغير نسبه

6المرتفعة0.80377,585,272(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

15المستقره293

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

BIIB0.6300.590-6.35االسالمً  المصرفBNOI0.4000.44010.00االهلً المصرف

SNUC0.3500.330-5.71للمقاوالت النخبةHBAY30.60032.0004.58بابل فندق

BMFI0.2900.280-3.45الموصل مصرفNGIR0.4600.4702.17للتأمٌن الخلٌج

HSAD15.50015.000-3.23السدٌر فندقBBOB0.5600.5701.79بغداد مصرف

NAME0.5000.490-2.00للتأمٌن االمٌنBROI0.6200.6301.61األئتمان مصرف

HMAN13.45013.200-1.86المنصور فندقIBSD2.5502.5600.39الغازٌة  بغداد

HISH12.50012.300-1.60عشتار 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)

BBOB108,294,30028.70.570بغداد مصرفBBOB189,990,00035.80.570بغداد مصرف

BIIB42,105,84411.20.590االسالمً  المصرفBGUC105,160,00019.80.330الخلٌج مصرف

BSUC40,821,49310.80.900سومر مصرفBIIB71,365,83813.50.590االسالمً  المصرف

BGUC34,702,8009.20.330الخلٌج مصرفBSUC45,357,2148.60.900سومر مصرف

AISP28,258,1517.54.830البذور انتاجBCOI27,085,4905.10.380التجاري المصرف

BMNS19,250,0005.10.770المنصور مصرفBMNS25,000,0004.70.770المنصور مصرف

IBSD18,969,0155.02.560الغازٌة  بغدادIMAP13,038,0002.50.670الدوائٌة المنصور

476,996,54289.98292,401,60277.44

377,585,272الكلي مجموع530,142,961الكلي 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

2017/8/28

 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 عدد9,900,100,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة9,900,750,000

0المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH7.3507.5002.04اشور فندق

BAAI1.0001.0000.00االسالمي العربية 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)

BAAI9,900,000,000100.01.000االسالمي العربية مصرفBAAI9,900,000,000100.01.000االسالمي العربية مصرف

HASH750,0000.017.500اشور فندقHASH100,0000.0017.500اشور فندق

9,900,100,000100.009,900,750,000100.00

9,900,750,000الكلي مجموع9,900,100,000الكلي 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

2017/8/28

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


