
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

643.39االفتتاح

54المدرجة الشركات عدد640.942,380,470,920 االغالق

31المتدولة الشركات0.38-% التغير نسبه

4المرتفعة2.451,838,795,940-(نقطه)التغير مقدار

18المنخفضة

9المستقره867
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% التغير
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMIB3.3202.990-9.94والدراجات المعدنيةHTVM6.0006.5008.33الموصل سد

INCP1.2101.090-9.92الكيمياوية الصناعاتAIRP7.2507.5003.45الزراعية المنتجات

IHLI0.6900.630-8.70الصناعية الهاللIBSD4.1604.2000.96الغازية  بغداد

IIDP1.5801.450-8.23للتمور  العراقيةIITC8.1008.1500.62للسجاد العراقية

IKLV2.0701.900-8.21اللقاحات النتاج الكندي

SKTA5.2504.900-6.67الكرخ العاب مدينة

HISH14.26013.500-5.33عشتار فنادق

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)

IHLI325,050,95017.70.630الصناعية الهاللBGUC949,600,00039.90.320الخليج مصرف

BGUC303,872,00016.50.320الخليج مصرفIHLI449,097,31818.90.630الصناعية الهالل

IKLV205,649,94611.21.900اللقاحات النتاج الكنديBBOB284,350,00011.90.650بغداد مصرف

INCP202,447,23311.01.090الكيمياوية الصناعاتINCP162,795,2886.81.090الكيمياوية الصناعات

BBOB185,217,50010.10.650بغداد مصرفBCOI121,700,0005.10.450التجاري المصرف

IIDP122,155,1616.61.450للتمور  العراقيةIKLV100,268,9024.21.900اللقاحات النتاج الكندي

IMIB112,979,0326.12.990والدراجات المعدنيةBIME86,752,6053.60.270االوسط الشرق مصرف

2,154,564,11390.511,457,371,82179.26

1,838,795,940الكلي مجموع2,380,470,920الكلي 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

2018/3/14

 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 عدد33,259,923

5المتدولة الشركات

0المرتفعة17,817,088

3المنخفضة

2المستقره25

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BASH0.3100.300-3.23اشور مصرف

BROI0.6500.630-3.08األئتمان مصرف

SMOF16.50016.100-2.42االلعاب لمدن الموصل

BNOR0.1900.1900.00الشمال مصرف

SAEI1.0001.0000.00العقارية  االمين

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)

SMOF6,648,00037.316.100االلعاب لمدن الموصلBNOR20,226,26660.80.190الشمال مصرف

BROI6,489,00036.40.630األئتمان مصرفBROI10,300,00031.00.630األئتمان مصرف

BNOR3,842,99121.60.190الشمال مصرفBASH2,123,6576.40.300اشور مصرف

BASH637,0973.60.300اشور مصرفSMOF410,0001.216.100االلعاب لمدن الموصل

SAEI200,0001.11.000العقارية  االمينSAEI200,0000.61.000العقارية  االمين

33,259,923100.0017,817,088100.00

17,817,088الكلي مجموع33,259,923الكلي 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

2018/3/14

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


