
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

667.91االفتتاح

70المدرجة الشركات عدد666.43805,799,601 االغالق

27المتدولة الشركات0.22-% التغير نسبه

6المرتفعة1.48450,072,273-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

12المستقره236

الشركة اسم
 رمز
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( دٌنار)

 نسبة
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HMAN15.50014.800-4.52المنصور فندقIHLI0.3000.3206.67الصناعٌة الهالل

SNUC0.3800.370-2.63للمقاوالت النخبةIBPM1.8501.8801.62التغلٌف لمواد  بغداد

BASH0.4200.410-2.38اشور مصرفIMAP0.6500.6601.54الدوائٌة المنصور

HBAG8.9008.700-2.25بغداد فندقIKLV0.7800.7901.28اللقاحات النتاج الكندي

BGUC0.4700.460-2.13الخلٌج مصرفSMRI2.3902.4201.26العقارٌة  المعمورة

INCP0.5400.530-1.85الكٌمٌاوٌة الصناعاتBBOB0.9400.9501.06بغداد مصرف

BIBI0.6100.600-1.64االستثمار مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 النسبة

 الى

 ) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BMFI207,152,50046.00.410الموصل مصرفBMFI505,250,00062.70.410الموصل مصرف

BGUC83,308,42818.50.460الخلٌج مصرفBGUC180,924,57622.50.460الخلٌج مصرف

SMRI38,719,6508.62.420العقارٌة  المعمورةIHLI22,300,0002.80.320الصناعٌة الهالل

IBPM35,902,0008.01.880التغلٌف لمواد  بغدادIBPM19,100,0002.41.880التغلٌف لمواد  بغداد

IBSD15,836,4563.52.270الغازٌة  بغدادSMRI16,166,9792.02.420العقارٌة  المعمورة

SKTA15,273,5003.45.000الكرخ العاب مدٌنةBNOR13,875,0001.70.320الشمال مصرف

HPAL7,000,0001.614.000فلسطٌن فندقIMAP9,030,0001.10.660الدوائٌة المنصور

766,646,55595.14403,192,53389.58

450,072,273الكلي مجموع805,799,601الكلي 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

2017/4/16

 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 عدد371,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة371,000,000

0المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 النسبة

 الى

 ) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BINT371,000,000100.01.000االسالمي الدولي المصرفBINT371,000,000100.01.000االسالمي الدولي المصرف

371,000,000100.00371,000,000100.00

371,000,000الكلي مجموع371,000,000الكلي 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

2017/4/16

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


