
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

607.89االفتتاح

70المدرجة الشركات عدد602.88722,935,070 االغالق

36المتدولة الشركات0.82-% التغير نسبه

3المرتفعة5.01507,602,048-(نقطه)التغير مقدار

21المنخفضة

12المستقره372
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 نسبة
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BNAI1.0501.000-4.76االسالمي الوطني المصرفTZNI3.8004.0005.26لالتصاالت الخاتم

BNOR0.2200.210-4.55الشمال مصرفHNTI7.1407.2501.54السياحية االستثمارات

BIME0.4700.450-4.26االوسط الشرق مصرفIBSD2.3502.3801.28الغازية  بغداد

HBAG7.9507.650-3.77بغداد فندق

INCP0.5500.530-3.64الكيمياوية الصناعات

BBOB0.8500.820-3.53بغداد مصرف

BUOI0.2900.280-3.45االتحاد مصرف

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)

IBSD112,933,12322.22.380الغازية  بغدادBGUC159,554,87122.10.390الخليج مصرف

BGUC63,161,40012.40.390الخليج مصرفBNOR111,300,18015.40.210الشمال مصرف

BBOB57,572,00011.30.820بغداد مصرفBIME109,375,00015.10.450االوسط الشرق مصرف

BIME49,508,7509.80.450االوسط الشرق مصرفBBOB69,350,0009.60.820بغداد مصرف

BSUC43,021,1908.50.900سومر مصرفBIIB53,563,7197.40.600االسالمي  المصرف

BIIB32,138,2316.30.600االسالمي  المصرفIBSD47,953,4996.62.380الغازية  بغداد

BNOR23,372,3374.60.210الشمال مصرفBSUC47,801,3226.60.900سومر مصرف

598,898,59182.84381,707,03175.20

507,602,048الكلي مجموع722,935,070الكلي 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

2017/5/17

 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 عدد1,350,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة675,000

1المنخفضة

0المستقره3
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 رمز
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(دينار)
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( دينار)
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%  التغير

SAEI0.5200.500-3.85العقارية  االمين

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي
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 االغالق

(دينار)
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 سعر

 االغالق
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SAEI675,000100.00.500العقارية  االمينSAEI1,350,000100.00.500العقارية  االمين

1,350,000100.00675,000100.00

675,000الكلي مجموع1,350,000الكلي 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

2017/5/17

 خسارة 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


