
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

657.78االفتتاح

70المدرجة الشركات عدد655.18700,885,810 االغالق

37المتدولة الشركات0.40-% التغير نسبه

6المرتفعة2.60544,055,248-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

19المستقره238

الشركة اسم
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(دٌنار)

 سعر
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(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز
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( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

IMIB0.5000.450-10.00والدراجات المعدنٌةHTVM6.6006.9505.30الموصل سد

BNOI0.5900.560-5.08االهلً المصرفIHLI0.3200.3303.13الصناعٌة الهالل

HSAD17.00016.250-4.41السدٌر فندقIKLV0.8000.8101.25اللقاحات النتاج الكندي

AAHP1.2501.200-4.00الزراعً لالنتاج االهلٌةSKTA5.0305.0700.80الكرخ العاب مدٌنة

BBAY0.4000.390-2.50بابل مصرفHNTI7.6607.7000.52السٌاحٌة االستثمارات

BASH0.4000.390-2.50اشور مصرفSBPT13.30013.3500.38الركاب لنقل بغداد

IRMC10.20010.000-1.96الجاهزة االلبسة

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)

BSUC175,206,25432.20.900سومر مصرفBSUC194,673,61527.80.900سومر مصرف

BIIB103,966,72619.10.700االسالمً  المصرفBIIB148,523,89421.20.700االسالمً  المصرف

BGUC57,437,92210.60.470الخلٌج مصرفBGUC122,560,70017.50.470الخلٌج مصرف

IIDP45,413,7988.31.430للتمور  العراقٌةBBAY58,000,0008.30.390بابل مصرف

BBAY22,630,0004.20.390بابل مصرفIIDP31,408,2504.51.430للتمور  العراقٌة

IBSD21,277,5933.92.260الغازٌة  بغدادBMFI25,200,0003.60.400الموصل مصرف

BBOB16,859,7183.10.930بغداد مصرفBNOR20,350,0002.90.320الشمال مصرف

600,716,45985.71442,792,00981.39

544,055,248الكلي مجموع700,885,810الكلي 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

2017/4/25

 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 عدد60,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة546,000

0المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH8.1008.1000.00اشور فندق

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)

HASH546,000100.08.100اشور فندقHASH60,000100.08.100اشور فندق

60,000100.00546,000100.00

546,000الكلي مجموع60,000الكلي 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

2017/4/25

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


