
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

635.17االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد635.943,447,989,975 االغالق

28المتدولة الشركات0.12% التغير نسبه

7المرتفعة0.772,190,901,684(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

9المستقره742

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IIDP1.4901.380-7.38للتمور  العراقيةBMNS0.8500.8803.53المنصور مصرف

SKTA5.5905.300-5.19الكرخ العاب مدينةINCP0.8800.9103.41الكيمياوية الصناعات

IKLV1.7501.670-4.57اللقاحات النتاج الكنديIMIB2.4202.5003.31والدراجات المعدنية

HNTI9.0108.600-4.55السياحية االستثماراتBBOB0.6600.6701.52بغداد مصرف

BUND0.2300.220-4.35المتحد المصرفIBSD3.9403.9901.27الغازية  بغداد

BBAY0.2900.280-3.45بابل مصرفHMAN14.65014.7000.34المنصور فندق

BMFI0.3000.290-3.33الموصل مصرفHISH13.26013.3000.30عشتار فنادق

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)

BIBI464,245,85121.20.480االستثمار مصرفBIBI967,178,85628.10.480االستثمار مصرف

INCP422,013,73419.30.910الكيمياوية الصناعاتBGUC872,000,00025.30.330الخليج مصرف

BBOB384,370,30117.50.670بغداد مصرفBBOB574,682,26516.70.670بغداد مصرف

BGUC287,760,00013.10.330الخليج مصرفINCP461,698,49713.40.910الكيمياوية الصناعات

IBSD124,729,3275.73.990الغازية  بغدادBIME163,646,5274.70.290االوسط الشرق مصرف

IIDP119,485,3745.51.380للتمور  العراقيةIIDP86,210,0002.51.380للتمور  العراقية

IKLV93,444,2734.31.670اللقاحات النتاج الكنديIKLV55,230,1331.61.670اللقاحات النتاج الكندي

3,180,646,27892.251,896,048,86086.54

2,190,901,684الكلي مجموع3,447,989,975الكلي 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

2018/3/8

 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 عدد10,400,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة6,228,000

1المنخفضة

1المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.9501.0005.26العقارية  االمين

BROI0.6600.650-1.52األئتمان مصرف

BASH0.3100.3100.00اشور 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)

BROI3,900,00062.60.650األئتمان مصرفBROI6,000,00057.70.650األئتمان مصرف

SAEI1,398,00022.41.000العقارية  االمينBASH3,000,00028.80.310اشور مصرف

BASH930,00014.90.310اشور مصرفSAEI1,400,00013.51.000العقارية  االمين

10,400,000100.006,228,000100.00

6,228,000الكلي مجموع10,400,000الكلي 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

2018/3/8

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


