
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

639.26االفتتاح

54المدرجة الشركات عدد638.772,563,563,982 االغالق

28المتدولة الشركات0.08-% التغير نسبه

3المرتفعة0.491,549,179,232-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

14المستقره501

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

INCP0.9500.910-4.21الكيمياوية الصناعاتBGUC0.3100.3203.23الخليج مصرف

AIPM6.1005.900-3.28اللحوم تسويقSKTA4.8504.9001.03الكرخ العاب مدينة

IMIB2.8002.750-1.79والدراجات المعدنيةHSAD15.55015.6000.32السدير فندق

HMAN14.75014.500-1.69المنصور فندق

IKLV2.0201.990-1.49اللقاحات النتاج الكندي

HNTI8.6008.490-1.28السياحية االستثمارات

IIDP1.4601.450-0.68للتمور  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)

BIBI451,200,00029.10.470االستثمار مصرفBGUC1,070,000,00041.70.320الخليج مصرف

BGUC337,900,00021.80.320الخليج مصرفBIBI960,000,00037.40.470االستثمار مصرف

IBSD268,741,67417.34.190الغازية  بغدادIHLI189,456,3457.40.620الصناعية الهالل

IHLI118,970,7157.70.620الصناعية الهاللINCP83,571,2183.30.910الكيمياوية الصناعات

INCP77,323,8635.00.910الكيمياوية الصناعاتBBOB67,959,0772.70.650بغداد مصرف

IKLV51,968,6033.41.990اللقاحات النتاج الكنديIBSD64,192,2082.54.190الغازية  بغداد

BBOB44,173,4002.90.650بغداد مصرفIKLV26,114,1221.01.990اللقاحات النتاج الكندي

2,461,292,97096.011,350,278,25487.16

1,549,179,232الكلي مجموع2,563,563,982الكلي 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

2018/3/20

 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 عدد10,151,112

4المتدولة الشركات

0المرتفعة4,286,458

1المنخفضة

3المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF15.50015.000-3.23االلعاب لمدن الموصل

BASH0.2900.2900.00اشور مصرف

BNOR0.1900.1900.00الشمال مصرف

BRTB1.0001.0000.00االقليم 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)

SMOF2,180,45850.915.000االلعاب لمدن الموصلBNOR8,000,00078.80.190الشمال مصرف

BNOR1,520,00035.50.190الشمال مصرفBASH2,000,00019.70.290اشور مصرف

BASH580,00013.50.290اشور مصرفSMOF145,1121.415.000االلعاب لمدن الموصل

BRTB6,0000.11.000االقليم مصرفBRTB6,0000.11.000االقليم مصرف

10,151,112100.004,286,458100.00

4,286,458الكلي مجموع10,151,112الكلي 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

2018/3/20

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


