
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

626.32االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد624.331,866,350,308 االغالق

31المتدولة الشركات0.32-% التغير نسبه

8المرتفعة1.991,026,741,452-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

15المستقره526

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.2500.230-8.00بابل مصرفBASH0.2700.2803.70اشور مصرف

HBAY65.00061.010-6.14بابل فندقINCP0.8300.8603.61الكيمياوية الصناعات

SKTA5.3305.240-1.69الكرخ العاب مدينةIKLV1.9001.9502.63اللقاحات النتاج الكندي

BROI0.6500.640-1.54األئتمان مصرفIIDP1.3701.4002.19للتمور  العراقية

IMIB2.1302.100-1.41والدراجات المعدنيةAIPM5.4505.5000.92اللحوم تسويق

HBAG8.7008.600-1.15بغداد فندقIMOS5.7505.8000.87الحديثة الخياطة

HISH13.40013.300-0.75عشتار فنادقHSAD18.50018.5800.43السدير 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)

BGUC317,138,39130.90.310الخليج مصرفBGUC1,023,027,06754.80.310الخليج مصرف

INCP212,184,07020.70.860الكيمياوية الصناعاتINCP252,140,67013.50.860الكيمياوية الصناعات

HSAD108,267,50010.518.580السدير فندقBBOB122,073,8616.50.610بغداد مصرف

IBSD84,569,4508.24.000الغازية  بغدادBBAY120,000,0006.40.230بابل مصرف

BBOB74,465,0557.30.610بغداد مصرفBIME106,744,0085.70.260االوسط الشرق مصرف

IHLI39,747,5003.90.510الصناعية الهاللIHLI78,250,0004.20.510الصناعية الهالل

IKLV30,818,5003.01.950اللقاحات النتاج الكنديBIBI31,780,9351.70.470االستثمار مصرف

1,734,016,54192.91867,190,46684.46

1,026,741,452الكلي مجموع1,866,350,308الكلي 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

2018/4/4

 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
 

29المدرجة الشركات عدد13,200,360,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة13,200,728,000

0المنخفضة

2المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI3.3003.3000.00لالتصاالت الخاتم

MTAH1.0001.0000.00المالي للتحويل الحرير

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)

MTAH13,200,200,000100.01.000المالي للتحويل الحريرMTAH13,200,200,000100.01.000المالي للتحويل الحرير

TZNI528,0000.03.300لالتصاالت الخاتمTZNI160,0000.03.300لالتصاالت الخاتم

13,200,360,000100.0013,200,728,000100.00

13,200,728,000الكلي مجموع13,200,360,000الكلي 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

2018/4/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


