
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

640.48االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد634.601,359,551,276 االغالق

36المتدولة الشركات0.92-% التغير نسبه

9المرتفعة5.88815,449,865-(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

11المستقره510
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(دينار)
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BASH0.3200.300-6.25اشور مصرفIMIB1.6001.76010.00والدراجات المعدنية

AIPM5.2004.900-5.77اللحوم تسويقSKTA4.5304.9809.93الكرخ العاب مدينة

BNOR0.2100.200-4.76الشمال مصرفIKLV1.1501.2609.57اللقاحات النتاج الكندي

BIIB0.4900.470-4.08االسالمي  المصرفIHLI0.3200.3509.38الصناعية الهالل

BBAY0.2900.280-3.45بابل مصرفINCP0.5900.6408.47الكيمياوية الصناعات

BMNS0.9300.900-3.23المنصور مصرفIIEW0.8000.8506.25الهندسية لالعمال العراقية

BIME0.3100.300-3.23االوسط الشرق مصرفIIDP1.1501.2206.09للتمور  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)

BGUC234,172,00028.70.330الخليج مصرفBGUC688,800,00050.70.330الخليج مصرف

BBOB169,134,62620.70.690بغداد مصرفBBOB247,565,62618.20.690بغداد مصرف

INCP72,490,4998.90.640الكيمياوية الصناعاتINCP116,344,5308.60.640الكيمياوية الصناعات

SKTA62,338,7407.64.980الكرخ العاب مدينةIKLV47,379,9003.51.260اللقاحات النتاج الكندي

IKLV59,210,5767.31.260اللقاحات النتاج الكنديBNOR38,250,0002.80.200الشمال مصرف

IIDP41,583,7505.11.220للتمور  العراقيةIIDP34,015,0002.51.220للتمور  العراقية

IBSD18,835,6262.33.970الغازية  بغدادBIBI30,000,0002.20.490االستثمار مصرف

1,202,355,05688.44657,765,81780.66

815,449,865الكلي مجموع1,359,551,276الكلي 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

2018/2/27

 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
 

28المدرجة الشركات عدد100,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة100,000,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BQAB1.0001.0000.00القابض 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)

BQAB100,000,000100.01.000القابض مصرفBQAB100,000,000100.01.000القابض مصرف

100,000,000100.00100,000,000100.00

100,000,000الكلي مجموع100,000,000الكلي 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

2018/2/27

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


