
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

668.64االفتتاح

70المدرجة الشركات عدد667.911,028,454,385 االغالق

32المتدولة الشركات0.11-% التغير نسبه

4المرتفعة0.73899,553,153-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

21المستقره308

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

SBAG0.8000.730-8.75العام للنقل البادٌةSMRI2.3302.3902.58العقارٌة  المعمورة

BELF0.3500.340-2.86اٌالف مصرفIITC8.0008.1301.63للسجاد العراقٌة

TZNI3.5503.450-2.82لالتصاالت الخاتمTASC5.4105.4500.74سٌل اسٌا

AMAP0.4300.420-2.33الحٌوانً لالنتاج الحدٌثةIMOS4.1504.1600.24الحدٌثة الخٌاطة

IBSD2.3002.270-1.30الغازٌة  بغداد

HBAG8.9808.900-0.89بغداد فندق

HNTI7.9707.950-0.25السٌاحٌة االستثمارات

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)

BBOB235,816,26326.20.940بغداد مصرفBBOB251,133,25924.40.940بغداد مصرف

BSUC176,735,68719.60.900سومر مصرفBIIB210,150,00020.40.700االسالمً  المصرف

BIIB147,105,00016.40.700االسالمً  المصرفBSUC196,372,98519.10.900سومر مصرف

HPAL64,835,0007.214.100فلسطٌن فندقBIME101,595,2689.90.570االوسط الشرق مصرف

BIME57,909,3036.40.570االوسط الشرق مصرفBGUC56,500,0005.50.470الخلٌج مصرف

IBPM33,300,0003.71.850التغلٌف لمواد  بغدادBCOI47,829,7004.70.550التجاري المصرف

IBSD30,863,7143.42.270الغازٌة  بغدادBNOR30,200,0002.90.320الشمال مصرف

893,781,21286.91746,564,96782.99

899,553,153الكلي مجموع1,028,454,385الكلي 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

2017/4/13

 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 (االثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

27المدرجة الشركات عدد70,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة575,500

0المنخفضة

0المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH8.1508.2501.23اشور 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)

HASH575,500100.08.250اشور فندقHASH70,000100.08.250اشور فندق

70,000100.00575,500100.00

575,500الكلي مجموع70,000الكلي 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

2017/4/13

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


