
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

639.56االفتتاح

54المدرجة الشركات عدد639.261,894,550,907 االغالق

34المتدولة الشركات0.05-% التغير نسبه

7المرتفعة0.301,463,585,520-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

14المستقره736

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

HPAL15.20014.000-7.89فلسطين فندقHBAY54.00058.0007.41بابل فندق

INCP1.0300.950-7.77الكيمياوية الصناعاتBUND0.2000.2105.00المتحد المصرف

IHLI0.6600.620-6.06الصناعية الهاللBIME0.2700.2803.70االوسط الشرق مصرف

IMIB2.9702.800-5.72والدراجات المعدنيةHBAG8.6508.7501.16بغداد فندق

HTVM6.4006.100-4.69الموصل سدSMRI1.9301.9501.04العقارية  المعمورة

IKLV2.0702.020-2.42اللقاحات النتاج الكنديAIRP7.4507.5000.67الزراعية المنتجات

HISH13.25013.000-1.89عشتار فنادقHSAD15.50015.5500.32السدير 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)

BIBI446,594,00030.50.470االستثمار مصرفBIBI950,200,00050.20.470االستثمار مصرف

IHLI229,930,96715.70.620الصناعية الهاللIHLI360,978,48919.10.620الصناعية الهالل

IBSD166,701,35011.44.200الغازية  بغدادINCP131,518,7386.90.950الكيمياوية الصناعات

INCP128,542,9958.80.950الكيمياوية الصناعاتBBOB112,204,4235.90.650بغداد مصرف

BBOB73,189,3195.00.650بغداد مصرفBGUC76,916,7754.10.310الخليج مصرف

IKLV67,763,2354.62.020اللقاحات النتاج الكنديBSUC48,023,9452.50.900سومر مصرف

IIDP55,779,0003.81.460للتمور  العراقيةIBSD39,765,0002.14.200الغازية  بغداد

1,719,607,37090.771,168,500,86679.84

1,463,585,520الكلي مجموع1,894,550,907الكلي 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

2018/3/19

 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 (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

47المدرجة الشركات عدد26,914,339

3المتدولة الشركات

1المرتفعة17,342,310

1المنخفضة

1المستقره27

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH7.7908.4007.83اشور فندق

SMOF16.00015.500-3.12االلعاب لمدن الموصل

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)

SMOF12,042,31069.415.500االلعاب لمدن الموصلBNOR26,100,00097.00.190الشمال مصرف

BNOR4,964,00028.60.190الشمال مصرفSMOF774,3392.915.500االلعاب لمدن الموصل

HASH336,0001.98.400اشور فندقHASH40,0000.18.400اشور فندق

26,914,339100.0017,342,310100.00

17,342,310الكلي مجموع26,914,339الكلي 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

2018/3/19

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


