
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

633.17االفتتاح

54المدرجة الشركات عدد631.502,568,346,626 االغالق

29المتدولة الشركات0.26-% التغير نسبه

8المرتفعة1.671,408,440,937-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

8المستقره438

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMFI0.2700.250-7.41الموصل مصرفHSAD16.15017.7609.97السدير فندق

HMAN14.50013.500-6.90المنصور فندقSKTA4.9005.1505.10الكرخ العاب مدينة

BIME0.2700.260-3.70االوسط الشرق مصرفBIIB0.4500.4602.22االسالمي  المصرف

IMIB2.6502.580-2.64والدراجات المعدنيةHBAY59.00060.0001.69بابل فندق

IHLI0.5700.560-1.75الصناعية الهاللHISH13.00013.1501.15عشتار فنادق

BBOB0.6300.620-1.59بغداد مصرفBSUC0.8900.9001.12سومر مصرف

SMRI1.9501.920-1.54العقارية  المعمورةAIRP8.3108.4001.08الزراعية المنتجات

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)

BIBI452,011,44032.10.470االستثمار مصرفBGUC1,311,000,00051.00.310الخليج مصرف

BGUC406,410,00028.90.310الخليج مصرفBIBI961,726,46837.40.470االستثمار مصرف

IBSD301,178,05721.44.170الغازية  بغدادIBSD73,131,3142.84.170الغازية  بغداد

IHLI40,548,0002.90.560الصناعية الهاللIHLI71,000,0002.80.560الصناعية الهالل

SKTA40,073,5502.85.150الكرخ العاب مدينةINCP36,522,1851.40.870الكيمياوية الصناعات

INCP32,216,2882.30.870الكيمياوية الصناعاتBBOB31,900,0001.20.620بغداد مصرف

HBAY20,677,0091.560.000بابل فندقBBAY16,000,0000.60.250بابل مصرف

2,501,279,96797.391,293,114,34591.81

1,408,440,937الكلي مجموع2,568,346,626الكلي 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

2018/3/28

 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
 

47المدرجة الشركات عدد36,100,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة7,809,000

1المنخفضة

1المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

MTAH0.7600.89017.11المالي للتحويل الحرير

BASH0.2800.270-3.57اشور مصرف

BNOR0.1900.1900.00الشمال 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)

BNOR4,750,00060.80.190الشمال مصرفBNOR25,000,00069.30.190الشمال مصرف

BASH2,970,00038.00.270اشور مصرفBASH11,000,00030.50.270اشور مصرف

MTAH89,0001.10.890المالي للتحويل الحريرMTAH100,0000.30.890المالي للتحويل الحرير

36,100,000100.007,809,000100.00

7,809,000الكلي مجموع36,100,000الكلي 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

2018/3/28

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


