
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

661.85االفتتاح

70المدرجة الشركات عدد656.78510,584,633 االغالق

29المتدولة الشركات0.77-% التغير نسبه

6المرتفعة5.07388,756,965-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

12المستقره338
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BMNS0.9800.920-6.12المنصور مصرفIIDP1.4701.5404.76للتمور  العراقٌة

HNTI7.9007.600-3.80السٌاحٌة االستثماراتBUOI0.3200.3303.13االتحاد مصرف

IHLI0.3300.320-3.03الصناعٌة الهاللBGUC0.4500.4602.22الخلٌج مصرف

IKLV0.8300.810-2.41اللقاحات النتاج الكنديTASC5.5005.6102.00سٌل اسٌا

BKUI1.2601.230-2.38كوردستان مصرفSMRI2.4202.4400.83العقارٌة  المعمورة

HISH13.00012.750-1.92عشتار فنادقSKTA5.0005.0400.80الكرخ العاب مدٌنة

BIBI0.5900.580-1.69االستثمار مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
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 سعر

االغالق

(دٌنار) 

BBOB84,913,00021.80.930بغداد مصرفBGUC181,000,00035.40.460الخلٌج مصرف

BGUC81,550,00021.00.460الخلٌج مصرفBBOB91,500,00017.90.930بغداد مصرف

BIBI42,235,00010.90.580االستثمار مصرفBIBI72,500,00014.20.580االستثمار مصرف

BMNS38,776,65010.00.920المنصور مصرفBMNS42,515,0008.30.920المنصور مصرف

SMRI26,127,8726.72.440العقارٌة  المعمورةBIME25,614,3415.00.560االوسط الشرق مصرف

BKUI18,450,0004.71.230كوردستان مصرفIKLV15,871,1003.10.810اللقاحات النتاج الكندي

TASC18,149,4424.75.610سٌل اسٌاBKUI15,000,0002.91.230كوردستان مصرف

444,000,44186.96310,201,96579.79

388,756,965الكلي مجموع510,584,633الكلي 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

2017/4/18

 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 عدد550,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة4,482,500

0المنخفضة

1المستقره10

الشركة اسم
 رمز
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HASH8.1008.1000.00اشور فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم

 رمز

الشر
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التداول حجم
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 ) الكلي

 سعر

االغالق

(دينار) 

HASH4,482,500100.08.100اشور فندقHASH550,000100.08.100اشور فندق

550,000100.004,482,500100.00

4,482,500الكلي مجموع550,000الكلي 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

2017/4/18

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


