
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

604.46االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد603.42277,329,423 االغالق

27المتدولة الشركات0.17-% التغير نسبه

2المرتفعة1.04317,479,521-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

16المستقره351
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IBPM1.7001.530-10.00التغليف لمواد  بغدادIMIB2.3002.53010.00والدراجات المعدنية

BIME0.2400.230-4.17االوسط الشرق مصرفAIPM4.5004.5200.44اللحوم تسويق

BIBI0.4300.420-2.33االستثمار مصرف

IMOS5.5005.400-1.82الحديثة الخياطة

SMRI1.9001.870-1.58العقارية  المعمورة

TASC8.8008.700-1.14سيل اسيا

IIEW0.8800.870-1.14الهندسية لالعمال العراقية

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IBSD108,219,97634.14.000الغازية  بغدادBBOB77,513,88428.00.490بغداد مصرف

IMIB52,373,16816.52.530والدراجات المعدنيةINCP36,913,75013.30.790الكيمياوية الصناعات

BBOB37,711,80311.90.490بغداد مصرفIBSD27,086,5969.84.000الغازية  بغداد

INCP29,264,2139.20.790الكيمياوية الصناعاتBGUC23,500,0008.50.250الخليج مصرف

IKLV25,470,3228.01.950اللقاحات النتاج الكنديIMIB21,556,0177.82.530والدراجات المعدنية

IHLI9,650,0003.00.450الصناعية الهاللIHLI21,400,0007.70.450الصناعية الهالل

HNTI7,289,0382.37.860السياحية االستثماراتBIME18,500,0006.70.230االوسط الشرق مصرف

226,470,24781.66269,978,52085.04

317,479,521الكلي مجموع277,329,423الكلي 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

2018/5/17

 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 عدد7,500,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة7,500,000,000

0المنخفضة

1المستقره2
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BQAB1.0001.0000.00القابض مصرف
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BQAB7,500,000,000100.01.000القابض مصرفBQAB7,500,000,000100.01.000القابض مصرف

7,500,000,000100.007,500,000,000100.00

7,500,000,000الكلي مجموع7,500,000,000الكلي 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

2018/5/17

ربحية 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


