
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

635.94االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد640.842,363,392,333 االغالق

34المتدولة الشركات0.77% التغير نسبه

18المرتفعة4.901,591,619,236(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

8المستقره526

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

HBAY60.50054.450-10.00بابل فندقIMIB2.5002.75010.00والدراجات المعدنية

BGUC0.3300.320-3.03الخليج مصرفINCP0.9101.0009.89الكيمياوية الصناعات

IRMC9.7409.500-2.46الجاهزة االلبسةIHLI0.5300.5809.43الصناعية الهالل

HBAG9.0008.810-2.11بغداد فندقHMAN14.70016.0008.84المنصور فندق

NAME0.5100.500-1.96للتأمين االمينSMRI1.9002.0507.89العقارية  المعمورة

IITC8.1008.010-1.11للسجاد العراقيةHISH13.30014.3007.52عشتار فنادق

HKAR1.0201.010-0.98كربالء فنادقHPAL14.25015.0005.26فلسطين 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)

BIBI456,480,00028.70.480االستثمار مصرفBIBI951,000,00040.20.480االستثمار مصرف

BGUC222,182,00014.00.320الخليج مصرفBGUC673,400,00028.50.320الخليج مصرف

BBOB198,929,14812.50.670بغداد مصرفBBOB296,883,05712.60.670بغداد مصرف

INCP117,580,2477.41.000الكيمياوية الصناعاتINCP119,445,7475.11.000الكيمياوية الصناعات

IBSD116,798,8737.34.040الغازية  بغدادIIDP76,800,0003.21.430للتمور  العراقية

IIDP109,881,0006.91.430للتمور  العراقيةBMNS48,000,0002.00.910المنصور مصرف

HISH64,177,1064.014.300عشتار فنادقBIME33,380,0001.40.290االوسط الشرق مصرف

2,198,908,80493.041,286,028,37480.80

1,591,619,236الكلي مجموع2,363,392,333الكلي 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

2018/3/11

 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 عدد41,642,131

5المتدولة الشركات

1المرتفعة52,585,282

3المنخفضة

1المستقره101

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF26.00016.850-35.19االلعاب لمدن الموصل

HASH8.2407.800-5.34اشور فندق

BNOR0.2100.200-4.76الشمال مصرف

BROI0.6500.6601.54األئتمان مصرف

BASH0.3100.3100.00اشور 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)

SMOF37,922,14872.116.850االلعاب لمدن الموصلBASH18,525,59444.50.310اشور مصرف

BASH5,742,93410.90.310اشور مصرفBNOR13,620,00032.70.200الشمال مصرف

BROI4,620,0008.80.660األئتمان مصرفBROI7,000,00016.80.660األئتمان مصرف

BNOR2,740,2005.20.200الشمال مصرفSMOF2,296,5375.516.850االلعاب لمدن الموصل

HASH1,560,0003.07.800اشور فندقHASH200,0000.57.800اشور فندق

41,642,131100.0052,585,282100.00

52,585,282الكلي مجموع41,642,131الكلي 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

2018/3/11

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


