
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

633.11االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد632.64596,356,251 االغالق

31المتدولة الشركات0.07-% التغير نسبه

12المرتفعة0.47701,618,750-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

14المستقره520

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

BMNS0.8900.860-3.37المنصور مصرفIHLI0.4100.4509.76الصناعية الهالل

BNAI1.2001.160-3.33االسالمي الوطني المصرفINCP0.7300.8009.59الكيمياوية الصناعات

SBPT18.25017.650-3.29الركاب لنقل بغدادNGIR0.5600.6108.93للتأمين الخليج

IIDP1.3001.260-3.08للتمور  العراقيةSNUC0.3400.3605.88للمقاوالت النخبة

AAHP1.1801.160-1.69الزراعي لالنتاج االهليةHNTI8.1508.6005.52السياحية االستثمارات

BBAY0.2800.2903.57بابل مصرف

HPAL13.75014.0001.82فلسطين 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)

INCP150,714,79421.50.800الكيمياوية الصناعاتINCP196,822,65433.00.800الكيمياوية الصناعات

SKTA141,412,86620.25.690الكرخ العاب مدينةBBOB102,178,78017.10.680بغداد مصرف

BBOB69,481,5709.90.680بغداد مصرفIHLI71,036,94811.90.450الصناعية الهالل

IBSD65,859,8609.43.920الغازية  بغدادIKLV40,195,5406.71.460اللقاحات النتاج الكندي

IKLV58,555,2388.31.460اللقاحات النتاج الكنديSKTA25,045,9504.25.690الكرخ العاب مدينة

IHLI31,966,6274.60.450الصناعية الهاللBSUC20,679,0003.50.900سومر مصرف

SMRI28,443,0004.11.900العقارية  المعمورةIIDP19,667,6073.31.260للتمور  العراقية

475,626,47979.76546,433,95677.88

701,618,750الكلي مجموع596,356,251الكلي 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

2018/3/5

 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
 

46المدرجة الشركات عدد234,525,074

6المتدولة الشركات

4المرتفعة88,086,181

0المنخفضة

2المستقره36

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BASH0.2900.34017.24اشور مصرف

BNOR0.1900.21010.53الشمال مصرف

SAEI0.6500.7007.69العقارية  االمين

HASH7.8008.2405.64اشور فندق

BROI0.6500.6500.00األئتمان مصرف

NDSA0.9700.9700.00للتأمين السالم دار

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)

BROI54,603,41862.00.650األئتمان مصرفBNOR143,599,81561.20.210الشمال مصرف

BNOR28,874,96332.80.210الشمال مصرفBROI84,005,25935.80.650األئتمان مصرف

SAEI2,240,0002.50.700العقارية  االمينSAEI3,200,0001.40.700العقارية  االمين

NDSA1,455,0001.70.970للتأمين السالم دارBASH2,200,0000.90.340اشور مصرف

BASH748,0000.80.340اشور مصرفNDSA1,500,0000.60.970للتأمين السالم دار

HASH164,8000.28.240اشور فندقHASH20,0000.08.240اشور فندق

234,525,074100.0088,086,181100.00

88,086,181الكلي مجموع234,525,074الكلي 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

2018/3/5

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


