
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

637.14االفتتاح

54المدرجة الشركات عدد639.562,893,300,714 االغالق

32المتدولة الشركات0.38% التغير نسبه

13المرتفعة2.421,825,606,777(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

13المستقره682

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

IRMC9.2509.000-2.70الجاهزة االلبسةIHLI0.6000.66010.00الصناعية الهالل

SKTA5.0004.900-2.00الكرخ العاب مدينةIMIB2.7002.97010.00والدراجات المعدنية

HMAN15.25015.000-1.64المنصور فندقAIPM5.6406.1509.04اللحوم تسويق

HPAL15.45015.200-1.62فلسطين فندقIKLV1.9502.0706.15اللقاحات النتاج الكندي

HTVM6.5006.400-1.54الموصل سدBCOI0.4400.4604.55التجاري المصرف

BMNS0.9000.890-1.11المنصور مصرفIIDP1.4101.4704.26للتمور  العراقية

INCP0.9901.0304.04الكيمياوية الصناعات

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)

BIBI446,500,00024.50.470االستثمار مصرفBGUC1,042,007,00036.00.310الخليج مصرف

BGUC324,622,17017.80.310الخليج مصرفBIBI950,000,00032.80.470االستثمار مصرف

HSAD242,967,75013.315.500السدير فندقIHLI336,660,03111.60.660الصناعية الهالل

IHLI220,237,36712.10.660الصناعية الهاللBBOB142,851,7894.90.660بغداد مصرف

IBSD110,547,6386.14.200الغازية  بغدادINCP86,368,3463.01.030الكيمياوية الصناعات

BBOB93,782,1815.10.660بغداد مصرفBCOI66,476,9552.30.460التجاري المصرف

INCP90,174,3984.91.030الكيمياوية الصناعاتBIME52,834,0281.80.270االوسط الشرق مصرف

2,677,198,14992.531,528,831,50483.74

1,825,606,777الكلي مجموع2,893,300,714الكلي 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

2018/3/18

 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 عدد21,169,243,010

4المتدولة الشركات

0المرتفعة4,024,872,079

1المنخفضة

3المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VMES1.0000.900-10.00لالستثمار النهرين بين

BASH0.2900.2900.00اشور مصرف

BNOR0.1900.1900.00الشمال مصرف

BROI0.6300.6300.00األئتمان 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)

BNOR4,018,954,63199.90.190الشمال مصرفBNOR21,152,392,79499.90.190الشمال مصرف

BASH4,139,7480.10.290اشور مصرفBASH14,274,9940.10.290اشور مصرف

BROI1,260,0000.030.630األئتمان مصرفBROI2,000,0000.010.630األئتمان مصرف

VMES517,7000.010.900لالستثمار النهرين بينVMES575,2220.0030.900لالستثمار النهرين بين

21,169,243,010100.004,024,872,079100.00

4,024,872,079الكلي مجموع21,169,243,010الكلي 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

2018/3/18

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


