
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

619.80االفتتاح

70المدرجة الشركات عدد616.73977,396,848 االغالق

38المتدولة الشركات0.50-% التغير نسبه

7المرتفعة3.07706,717,178-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

16المستقره393

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

NAME0.7600.700-7.89للتأمٌن االمٌنIHLI0.3000.3103.33الصناعٌة الهالل

BNOR0.2500.240-4.00الشمال مصرفTZNI3.7003.8002.70لالتصاالت الخاتم

BUOI0.3000.290-3.33االتحاد مصرفAMAP0.4000.4102.50الحٌوانً لالنتاج الحدٌثة

BBAY0.3600.350-2.78بابل مصرفIMAP0.6400.6501.56الدوائٌة المنصور

BCOI0.5000.490-2.00التجاري المصرفBMNS0.9000.9101.11المنصور مصرف

HMAN12.75012.500-1.96المنصور فندقHPAL13.90014.0000.72فلسطٌن فندق

IBSD2.3202.280-1.72الغازٌة  بغدادHNTI7.1507.2000.70السٌاحٌة 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)

BSUC171,747,39124.30.900سومر مصرفBSUC190,830,43419.50.900سومر مصرف

BBOB130,393,50018.50.870بغداد مصرفBBOB149,021,26415.20.870بغداد مصرف

BMNS67,368,5009.50.910المنصور مصرفBGUC114,030,00011.70.420الخلٌج مصرف

BIBI53,806,8667.60.540االستثمار مصرفBIBI98,642,34510.10.540االستثمار مصرف

BGUC47,892,6006.80.420الخلٌج مصرفBMNS74,835,0007.70.910المنصور مصرف

IBSD39,247,0805.62.280الغازٌة  بغدادBBAY74,578,1617.60.350بابل مصرف

BCOI36,086,0005.10.490التجاري المصرفBCOI72,750,0007.40.490التجاري المصرف

774,687,20479.26546,541,93777.34

706,717,178الكلي مجموع977,396,848الكلي 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

2017/5/14

 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 عدد488,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة4,044,750

0المنخفضة

1المستقره9
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HASH8.2508.2500.00اشور فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

HASH4,044,750100.08.250اشور فندقHASH488,000100.08.250اشور فندق

488,000100.004,044,750100.00

4,044,750الكلي مجموع488,000الكلي 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

2017/5/14

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


