
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

631.50االفتتاح

54المدرجة الشركات عدد632.572,355,278,819 االغالق

31المتدولة الشركات0.17% التغير نسبه

10المرتفعة1.071,467,941,443(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

16المستقره461

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMIB2.5802.390-7.36والدراجات المعدنيةHMAN13.50014.8009.63المنصور فندق

BCOI0.4500.440-2.22التجاري المصرفHSAD17.76019.0006.98السدير فندق

IHLI0.5600.550-1.79الصناعية الهاللSKTA5.1505.3704.27الكرخ العاب مدينة

HBAG8.6508.500-1.73بغداد فندقBIME0.2600.2703.85االوسط الشرق مصرف

HNTI8.4008.300-1.19السياحية االستثماراتAIPM5.8005.9001.72اللحوم تسويق

SMRI1.9201.9501.56العقارية  المعمورة

IIDP1.4101.4301.42للتمور  العراقية

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)

BIBI454,445,76831.00.470االستثمار مصرفBGUC1,050,461,31444.60.310الخليج مصرف

IBSD326,767,44922.34.170الغازية  بغدادBIBI966,917,41041.10.470االستثمار مصرف

BGUC325,643,00722.20.310الخليج مصرفIBSD79,085,7263.44.170الغازية  بغداد

SKTA120,370,2508.25.370الكرخ العاب مدينةBBOB67,000,0002.80.620بغداد مصرف

BBOB41,550,0002.80.620بغداد مصرفIHLI32,500,0001.40.550الصناعية الهالل

SMRI22,879,6951.61.950العقارية  المعمورةBIME29,866,6671.30.270االوسط الشرق مصرف

IKLV19,422,9651.31.950اللقاحات النتاج الكنديSKTA22,185,0000.95.370الكرخ العاب مدينة

2,248,016,11795.451,311,079,13489.31

1,467,941,443الكلي مجموع2,355,278,819الكلي 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

2018/3/29

 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 عدد39,482,714

4المتدولة الشركات

2المرتفعة18,048,064

0المنخفضة

2المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

MTAH0.8901.00012.36المالي للتحويل الحرير

BROI0.6100.6303.28األئتمان مصرف

BNOR0.1900.1900.00الشمال مصرف

BRTB1.0001.0000.00االقليم مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BROI14,756,77881.80.630األئتمان مصرفBROI24,053,00060.90.630األئتمان مصرف

BNOR2,847,28615.80.190الشمال مصرفBNOR14,985,71438.00.190الشمال مصرف

BRTB244,0001.41.000االقليم مصرفBRTB244,0000.61.000االقليم مصرف

MTAH200,0001.11.000المالي للتحويل الحريرMTAH200,0000.51.000المالي للتحويل الحرير

39,482,714100.0018,048,064100.00

18,048,064الكلي مجموع39,482,714الكلي 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

2018/3/29

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


