
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

612.43االفتتاح

70المدرجة الشركات عدد607.891,201,010,724 االغالق

45المتدولة الشركات0.74-% التغير نسبه

10المرتفعة4.541,095,071,698-(نقطه)التغير مقدار

25المنخفضة

10المستقره447

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

NAME0.7000.630-10.00للتأمين االمينHMAN12.50013.5008.00المنصور فندق

HTVM6.4006.000-6.25الموصل سدAAHP1.2501.3004.00الزراعي لالنتاج االهلية

BIIB0.6300.600-4.76االسالمي  المصرفBASH0.3500.3602.86اشور مصرف

IBPM1.6801.600-4.76التغليف لمواد  بغدادIBSD2.3002.3502.17الغازية  بغداد

BIBI0.5300.510-3.77االستثمار مصرفNDSA0.9801.0002.04للتأمين السالم دار

IHLI0.3100.300-3.23الصناعية الهاللSKTA4.9005.0002.04الكرخ العاب مدينة

BUND0.3100.300-3.23المتحد المصرفINCP0.5400.5501.85الكيمياوية الصناعات

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 النسبة

 الكلي الى

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

NDSA310,000,00028.31.000للتأمين السالم دارNDSA310,000,00025.81.000للتأمين السالم دار

IBSD261,493,77723.92.350الغازية  بغدادBGUC244,745,12920.40.400الخليج مصرف

BSUC174,237,43715.90.900سومر مصرفBSUC193,597,15216.10.900سومر مصرف

BBOB100,802,5009.20.850بغداد مصرفBBOB118,050,0009.80.850بغداد مصرف

BGUC98,314,5039.00.400الخليج مصرفIBSD112,560,9159.42.350الغازية  بغداد

BIBI17,280,0001.60.510االستثمار مصرفBNOR59,005,3534.90.220الشمال مصرف

TASC13,450,5051.25.030سيل اسياBIBI33,500,0002.80.510االستثمار مصرف

1,071,458,54989.21975,578,72189.09

1,095,071,698الكلي مجموع1,201,010,724الكلي 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

2017/5/16

 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 عدد2,043,600

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,247,108

1المنخفضة

1المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.5500.520-5.45العقارية  االمين

MTRA0.7800.7800.00المالي للتحويل الرابطة

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 النسبة

 الكلي الى

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم

 رمز

الشرك

ة

التداول حجم

 النسبة

 الكلي الى

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

SAEI701,10856.20.520العقارية  االمينSAEI1,343,60065.70.520العقارية  االمين

MTRA546,00043.80.780المالي للتحويل الرابطةMTRA700,00034.30.780المالي للتحويل الرابطة

2,043,600100.001,247,108100.00

1,247,108الكلي مجموع2,043,600الكلي 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

2017/5/16

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


