
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

636.09االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد635.172,255,872,658 االغالق

32المتدولة الشركات0.14-% التغير نسبه

12المرتفعة0.921,580,547,760-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره678

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BGUC0.3400.330-2.94الخليج مصرفIMIB2.2002.42010.00والدراجات المعدنية

BBOB0.6800.660-2.94بغداد مصرفIBPM1.3201.4509.85التغليف لمواد  بغداد

AIPM5.7405.600-2.44اللحوم تسويقIKLV1.6001.7509.37اللقاحات النتاج الكندي

SKTA5.7005.590-1.93الكرخ العاب مدينةIIEW1.1201.2208.93الهندسية لالعمال العراقية

HNTI9.1609.010-1.64السياحية االستثماراتIHLI0.4900.5308.16الصناعية الهالل

TZNI3.3003.250-1.52لالتصاالت الخاتمIIDP1.3801.4907.97للتمور  العراقية

IBSD3.9603.940-0.51الغازية  بغدادHMAN14.00014.6504.64المنصور 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)

BIBI249,530,98815.80.480االستثمار مصرفBGUC553,433,50724.50.330الخليج مصرف

BBOB239,173,00015.10.660بغداد مصرفBIBI519,856,22523.00.480االستثمار مصرف

IIDP198,257,60212.51.490للتمور  العراقيةBIME381,809,36916.90.290االوسط الشرق مصرف

IKLV196,327,32012.41.750اللقاحات النتاج الكنديBBOB359,400,00015.90.660بغداد مصرف

BGUC183,033,05711.60.330الخليج مصرفIIDP132,516,5535.91.490للتمور  العراقية

IBSD159,675,39810.13.940الغازية  بغدادIKLV112,507,0005.01.750اللقاحات النتاج الكندي

BIME111,603,3787.10.290االوسط الشرق مصرفBSUC41,453,2001.80.900سومر مصرف

2,100,975,85493.131,337,600,74484.63

1,580,547,760الكلي مجموع2,255,872,658الكلي 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

2018/3/7

 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 عدد109,100,000

4المتدولة الشركات

2المرتفعة31,832,873

0المنخفضة

2المستقره30

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.8400.95013.10العقارية  االمين

BROI0.6500.6601.54األئتمان مصرف

BNOR0.2100.2100.00الشمال 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)

BNOR18,375,00057.70.210الشمال مصرفBNOR87,500,00080.20.210الشمال مصرف

BROI11,060,87334.70.660األئتمان مصرفBROI17,000,00015.60.660األئتمان مصرف

SAEI1,467,0004.60.950العقارية  االمينBASH3,000,0002.70.310اشور مصرف

BASH930,0002.90.310اشور مصرفSAEI1,600,0001.50.950العقارية  االمين

109,100,000100.0031,832,873100.00

31,832,873الكلي مجموع109,100,000الكلي 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

2018/3/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


