
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

630.58االفتتاح

54المدرجة الشركات عدد633.173,117,503,999 االغالق

29المتدولة الشركات0.41% التغير نسبه

16المرتفعة2.591,864,518,285(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

8المستقره658

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.2100.200-4.76المتحد المصرفIMIB2.4302.6509.05والدراجات المعدنية

BBAY0.2600.250-3.85بابل مصرفINCP0.8000.8708.75الكيمياوية الصناعات

BGUC0.3200.310-3.12الخليج مصرفIHLI0.5300.5707.55الصناعية الهالل

BBOB0.6400.630-1.56بغداد مصرفIKLV1.8401.9707.07اللقاحات النتاج الكندي

BSUC0.9000.890-1.11سومر مصرفIIDP1.3201.4006.06للتمور  العراقية

HSAD15.61016.1503.46السدير فندق

SMRI1.8901.9503.17العقارية  المعمورة

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)

BIBI593,957,71631.90.470االستثمار مصرفBIBI1,263,739,82240.50.470االستثمار مصرف

BGUC334,079,68617.90.310الخليج مصرفBGUC1,077,017,09534.50.310الخليج مصرف

IBSD273,063,70414.64.190الغازية  بغدادIHLI175,375,0005.60.570الصناعية الهالل

HSAD100,892,2165.416.150السدير فندقBBOB138,635,0604.40.630بغداد مصرف

IHLI93,841,7505.00.570الصناعية الهاللBIME108,410,0003.50.270االوسط الشرق مصرف

IKLV88,094,4964.71.970اللقاحات النتاج الكنديINCP90,510,4712.90.870الكيمياوية الصناعات

BBOB87,386,5584.70.630بغداد مصرفIBSD66,609,1652.14.190الغازية  بغداد

2,920,296,61393.671,571,316,12784.27

1,864,518,285الكلي مجموع3,117,503,999الكلي 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

2018/3/27

 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 عدد13,130,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة4,064,600

2المنخفضة

0المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BASH0.2900.280-3.45اشور مصرف

BROI0.6200.610-1.61األئتمان مصرف

MTAH0.6500.76016.92المالي للتحويل الحرير

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)

BASH3,360,00082.70.280اشور مصرفBASH12,000,00091.40.280اشور مصرف

BROI628,60015.50.610األئتمان مصرفBROI1,030,0007.80.610األئتمان مصرف

MTAH76,0001.90.760المالي للتحويل الحريرMTAH100,0000.80.760المالي للتحويل الحرير

13,130,000100.004,064,600100.00

4,064,600الكلي مجموع13,130,000الكلي 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

2018/3/27

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


