
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

635.07االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد633.993,051,798,714 االغالق

30المتدولة الشركات0.17-% التغير نسبه

11المرتفعة1.081,790,172,108-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

9المستقره587

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AIRP7.7507.250-6.45الزراعية المنتجاتIMIB1.9302.1209.84والدراجات المعدنية

HSAD16.00015.000-6.25السدير فندقIIEW0.9301.0209.68الهندسية لالعمال العراقية

BMFI0.3000.290-3.33الموصل مصرفIKLV1.3801.4505.07اللقاحات النتاج الكندي

BELF0.3000.290-3.33ايالف مصرفBUND0.2200.2304.55المتحد المصرف

BBOB0.7000.680-2.86بغداد مصرفINCP0.7000.7304.29الكيمياوية الصناعات

HISH13.30013.000-2.26عشتار فنادقBGUC0.3300.3403.03الخليج مصرف

IBSD3.9703.940-0.76الغازية  بغدادAIPM5.3905.5002.04اللحوم تسويق

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)

BBOB923,464,66751.60.680بغداد مصرفBBOB1,371,157,56444.90.680بغداد مصرف

BGUC343,010,53019.20.340الخليج مصرفBGUC1,029,486,45433.70.340الخليج مصرف

INCP171,995,6969.60.730الكيمياوية الصناعاتBIME293,176,7469.60.300االوسط الشرق مصرف

BIME87,953,0244.90.300االوسط الشرق مصرفINCP230,567,8667.60.730الكيمياوية الصناعات

IKLV46,423,8792.61.450اللقاحات النتاج الكنديIKLV32,076,9591.11.450اللقاحات النتاج الكندي

IITC41,143,5502.38.050للسجاد العراقيةIIDP29,163,2811.01.350للتمور  العراقية

IIDP39,784,4892.21.350للتمور  العراقيةSMRI14,914,8020.51.910العقارية  المعمورة

3,000,543,67298.321,653,775,83692.38

1,790,172,108الكلي مجموع3,051,798,714الكلي 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

2018/3/1

 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
 

46المدرجة الشركات عدد15,670,111

3المتدولة الشركات

1المرتفعة4,981,033

1المنخفضة

1المستقره16

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.5100.5507.84العقارية  االمين

BASH0.3000.3000.00اشور مصرف

BNOR0.2000.190-5.00الشمال 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)

BASH3,021,03360.70.300اشور مصرفBASH10,070,11164.30.300اشور مصرف

SAEI1,390,00027.90.550العقارية  االمينBNOR3,000,00019.10.190الشمال مصرف

BNOR570,00011.40.190الشمال مصرفSAEI2,600,00016.60.550العقارية  االمين

15,670,111100.004,981,033100.00

4,981,033الكلي مجموع15,670,111الكلي 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

2018/3/1

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


