
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

618.85االفتتاح

70المدرجة الشركات عدد619.801,133,454,538 االغالق

36المتدولة الشركات0.15% التغير نسبه

10المرتفعة0.951,212,144,156(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

20المستقره412

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNAI1.1501.040-9.57االسالمي الوطني المصرفSMRI2.1002.2607.62العقارية  المعمورة

IMOS4.3604.150-4.82الحديثة الخياطةHISH12.40013.0004.84عشتار فنادق

BIIB0.6700.650-2.99االسالمي  المصرفBNOI0.5400.5603.70االهلي المصرف

TASC5.2505.150-1.90سيل اسياTZNI3.6003.7002.78لالتصاالت الخاتم

BBOB0.8900.880-1.12بغداد مصرفIITC8.0008.1902.38للسجاد العراقية

HPAL14.00013.900-0.71فلسطين فندقBIME0.4800.4902.08االوسط الشرق مصرف

HBAY26.00026.4501.73بابل 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)

IBSD432,764,05635.72.320الغازية  بغدادBMNS385,410,00034.00.900المنصور مصرف

BMNS346,869,00028.60.900المنصور مصرفIBSD187,447,49716.52.320الغازية  بغداد

BBOB142,431,21311.80.880بغداد مصرفBBOB161,439,77214.20.880بغداد مصرف

BSUC46,395,0003.80.900سومر مصرفBIME93,450,0058.20.490االوسط الشرق مصرف

BIME45,790,5023.80.490االوسط الشرق مصرفBGUC63,750,0005.60.420الخليج مصرف

HBAY28,532,8192.426.450بابل فندقBSUC51,550,0004.50.900سومر مصرف

BGUC26,775,0002.20.420الخليج مصرفBIBI46,343,7344.10.540االستثمار مصرف

989,391,00887.291,069,557,59188.24

1,212,144,156الكلي مجموع1,133,454,538الكلي 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

2017/5/11

 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
 

27المدرجة الشركات عدد250,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة2,062,500

0المنخفضة

0المستقره4
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 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH8.0008.2503.13اشور 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)

HASH2,062,500100.08.250اشور فندقHASH250,000100.08.250اشور فندق

250,000100.002,062,500100.00

2,062,500الكلي مجموع250,000الكلي 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

2017/5/11

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


