
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

603.68االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد601.00274,082,857 االغالق

35المتدولة الشركات0.44-% التغير نسبه

5المرتفعة2.68303,714,483-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

18المستقره294
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BNOR0.1600.150-6.25الشمال مصرفIRMC7.0007.70010.00الجاهزة االلبسة

HBAY68.20065.000-4.69بابل فندقAIPM4.5204.7505.09اللحوم تسويق

BMFI0.2200.210-4.55الموصل مصرفIIEW0.8700.9104.60الهندسية لالعمال العراقية

TASC8.6008.240-4.19سيل اسياIMOS5.4005.5001.85الحديثة الخياطة

BIBI0.4200.410-2.38االستثمار مصرفHNTI7.8607.8700.13السياحية االستثمارات

BIIB0.4500.440-2.22االسالمي  المصرف

IIDP1.2201.200-1.64للتمور  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)

HBAY81,479,50026.865.000بابل فندقBBOB85,450,00031.20.490بغداد مصرف

IBSD60,350,91219.94.040الغازية  بغدادBNOR59,150,00021.60.150الشمال مصرف

BBOB41,700,50013.70.490بغداد مصرفBGUC34,126,98112.50.240الخليج مصرف

IMIB21,580,6007.12.570والدراجات المعدنيةBIME17,020,8456.20.220االوسط الشرق مصرف

TASC15,656,1865.28.240سيل اسياIBSD14,977,9605.54.040الغازية  بغداد

IKLV12,127,7664.01.910اللقاحات النتاج الكنديBSUC9,000,0003.30.900سومر مصرف

IRMC9,580,2333.27.700الجاهزة االلبسةIMIB8,285,0003.02.570والدراجات المعدنية

228,010,78683.19242,475,69779.84

303,714,483الكلي مجموع274,082,857الكلي 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

2018/5/21

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد

1المتدولة الشركات6,300,000,000

0المرتفعة

0المنخفضة6,300,000,000

1المستقره

1
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BQAB1.0001.0000.00االسالمي القابض مصرفBQAB1.0001.0000.00االسالمي القابض مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 النسبة

 الى
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الشركة اسم
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الشركة
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BQAB6,300,000,000100.01.000االسالمي القابض مصرفBQAB6,300,000,000100.01.000االسالمي القابض مصرف

6,300,000,000100.006,300,000,000100.00

6,300,000,000الكلي مجموع6,300,000,000الكلي 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

2018/5/21

 خسارة االكثرربحية االكثر

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