
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

643.61االفتتاح

54المدرجة الشركات عدد643.398,656,730,123 االغالق

34المتدولة الشركات0.03-% التغير نسبه

10المرتفعة0.224,275,049,413-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

11المستقره744

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

IIEW1.1201.010-9.82الهندسية لالعمال العراقيةINCP1.1001.21010.00الكيمياوية الصناعات

BIME0.2800.270-3.57االوسط الشرق مصرفAIPM5.5006.05010.00اللحوم تسويق

BGUC0.3300.320-3.03الخليج مصرفIMIB3.0203.3209.93والدراجات المعدنية

SNUC0.3600.350-2.78للمقاوالت النخبةIKLV1.8902.0709.52اللقاحات النتاج الكندي

IRMC9.5009.250-2.63الجاهزة االلبسةIHLI0.6300.6909.52الصناعية الهالل

BIIB0.4600.450-2.17االسالمي  المصرفIIDP1.4801.5806.76للتمور  العراقية

BMNS0.9200.900-2.17المنصور مصرفIBSD4.0904.1601.71الغازية  بغداد

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)

BIIB2,706,338,07363.30.450االسالمي  المصرفBIIB6,014,071,27469.50.450االسالمي  المصرف

BIBI450,287,55610.50.470االستثمار مصرفBIBI958,047,99111.10.470االستثمار مصرف

BGUC236,998,9865.50.320الخليج مصرفBGUC740,559,3328.60.320الخليج مصرف

IIDP206,971,2944.81.580للتمور  العراقيةBBOB249,370,0002.90.660بغداد مصرف

BBOB165,097,9003.90.660بغداد مصرفBIME242,982,2282.80.270االوسط الشرق مصرف

IBSD101,566,5242.44.160الغازية  بغدادIIDP134,249,7131.61.580للتمور  العراقية

IKLV73,225,4631.72.070اللقاحات النتاج الكنديBMFI97,430,6981.10.290الموصل مصرف

8,436,711,23697.463,940,485,79692.17

4,275,049,413الكلي مجموع8,656,730,123الكلي 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

2018/3/13

 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 عدد69,879,012

4المتدولة الشركات

0المرتفعة41,044,212

2المنخفضة

2المستقره31

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNOR0.2000.190-5.00الشمال مصرف

BROI0.6600.650-1.52األئتمان مصرف

SMOF16.50016.5000.00االلعاب لمدن الموصل

BASH0.3100.3100.00اشور مصرف

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)

SMOF24,186,50058.916.500االلعاب لمدن الموصلBNOR57,909,01282.90.190الشمال مصرف

BNOR11,052,71226.90.190الشمال مصرفBROI7,500,00010.70.650األئتمان مصرف

BROI4,875,00011.90.650األئتمان مصرفBASH3,000,0004.30.310اشور مصرف

BASH930,0002.30.310اشور مصرفSMOF1,470,0002.116.500االلعاب لمدن الموصل

69,879,012100.0041,044,212100.00

41,044,212الكلي مجموع69,879,012الكلي 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

2018/3/13

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


