
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

601.90االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد601.981,085,655,920 االغالق

32المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

5المرتفعة0.08412,461,982(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

19المستقره272

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

BBAY0.2300.210-8.70بابل مصرفIIEW0.9100.9403.30الهندسية لالعمال العراقية

BIME0.2200.210-4.55االوسط الشرق مصرفIRMC8.8009.0502.84الجاهزة االلبسة

AIPM4.8004.660-2.92اللحوم تسويقIIDP1.1601.1902.59للتمور  العراقية

IKLV1.8501.800-2.70اللقاحات النتاج الكنديSMRI1.8401.8500.54العقارية  المعمورة

IHLI0.4400.430-2.27الصناعية الهاللIBSD4.0604.0800.49الغازية  بغداد

BROI0.5500.540-1.82األئتمان مصرف

IMIB2.5302.500-1.19والدراجات المعدنية

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)

BASH195,866,32447.50.260اشور مصرفBASH753,332,01769.40.260اشور مصرف

IKLV31,946,5277.71.800اللقاحات النتاج الكنديBIME59,200,0005.50.210االوسط الشرق مصرف

BBOB26,812,5506.50.480بغداد مصرفBBOB56,421,9795.20.480بغداد مصرف

TASC25,160,0006.18.000سيل اسياBMFI56,099,3065.20.210الموصل مصرف

INCP20,070,5254.90.790الكيمياوية الصناعاتIHLI27,020,0002.50.430الصناعية الهالل

SMRI18,722,2574.51.850العقارية  المعمورةINCP25,506,9942.30.790الكيمياوية الصناعات

IBSD15,187,3853.74.080الغازية  بغدادBBAY20,000,0001.80.210بابل مصرف

997,580,29691.89333,765,56980.92

412,461,982الكلي مجموع1,085,655,920الكلي 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

2018/5/24

 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
 

29المدرجة الشركات عدد4,500,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة4,500,000,000

0المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BQAB1.0001.0000.00القابض 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)

BQAB4,500,000,000100.01.000القابض مصرفBQAB4,500,000,000100.01.000القابض مصرف

4,500,000,000100.004,500,000,000100.00

4,500,000,000الكلي مجموع4,500,000,000الكلي 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

2018/5/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


