
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

636.80االفتتاح

54المدرجة الشركات عدد630.589,075,244,592 االغالق

27المتدولة الشركات0.98-% التغير نسبه

2المرتفعة6.224,498,283,745-(نقطه)التغير مقدار

18المنخفضة

7المستقره378

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

IMIB2.7002.430-10.00والدراجات المعدنيةHKAR1.0101.0503.96كربالء فنادق

INCP0.8800.800-9.09الكيمياوية الصناعاتAIRP8.1008.2501.85الزراعية المنتجات

IHLI0.5800.530-8.62الصناعية الهالل

IIDP1.4001.320-5.71للتمور  العراقية

IKLV1.9101.840-3.66اللقاحات النتاج الكندي

BIME0.2800.270-3.57االوسط الشرق مصرف

BMFI0.2800.270-3.57الموصل 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)

BIIB2,931,500,11265.20.450االسالمي  المصرفBIIB6,514,291,54771.80.450االسالمي  المصرف

BIBI448,145,00010.00.470االستثمار مصرفBGUC1,049,250,00011.60.320الخليج مصرف

BGUC335,760,0007.50.320الخليج مصرفBIBI953,500,00010.50.470االستثمار مصرف

IBSD264,756,8745.94.100الغازية  بغدادBIME178,800,0002.00.270االوسط الشرق مصرف

AIPM188,018,6464.25.700اللحوم تسويقBBOB86,350,0001.00.640بغداد مصرف

BBOB55,264,0001.20.640بغداد مصرفIHLI68,118,2570.80.530الصناعية الهالل

IKLV54,760,3681.21.840اللقاحات النتاج الكنديIBSD64,595,4520.74.100الغازية  بغداد

8,914,905,25698.234,278,204,99995.11

4,498,283,745الكلي مجموع9,075,244,592الكلي 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

2018/3/26

 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 عدد28,738,190

3المتدولة الشركات

0المرتفعة8,192,138

2المنخفضة

1المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNOR0.2000.190-5.00الشمال مصرف

BROI0.6300.620-1.59األئتمان مصرف

BASH0.2900.2900.00اشور 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)

BASH3,494,50042.70.290اشور مصرفBNOR13,188,19045.90.190الشمال مصرف

BNOR2,527,63830.90.190الشمال مصرفBASH12,050,00041.90.290اشور مصرف

BROI2,170,00026.50.620األئتمان مصرفBROI3,500,00012.20.620األئتمان مصرف

28,738,190100.008,192,138100.00

8,192,138الكلي مجموع28,738,190الكلي 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

2018/3/26

 خسارة 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


