
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

633.99االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد633.111,286,771,985 االغالق

34المتدولة الشركات0.14-% التغير نسبه

8المرتفعة0.88975,761,956-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

16المستقره616

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

IMIB2.1202.000-5.66والدراجات المعدنيةIHLI0.3800.4107.89الصناعية الهالل

BUND0.2300.220-4.35المتحد المصرفSBPT17.40018.2504.89الركاب لنقل بغداد

IMOS6.2506.000-4.00الحديثة الخياطةBMFI0.2900.3003.45الموصل مصرف

IIDP1.3501.300-3.70للتمور  العراقيةHNTI7.8908.1503.30السياحية االستثمارات

BBAY0.2900.280-3.45بابل مصرفSKTA5.4705.6503.29الكرخ العاب مدينة

NGIR0.5800.560-3.45للتأمين الخليجBIIB0.4700.4802.13االسالمي  المصرف

BIME0.3000.290-3.33االوسط الشرق مصرفIITC8.0508.0700.25للسجاد العراقية

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)

BGUC179,214,00018.40.340الخليج مصرفBGUC527,100,00041.00.340الخليج مصرف

SKTA143,168,09414.75.650الكرخ العاب مدينةIHLI224,157,00017.40.410الصناعية الهالل

IBSD112,327,73911.53.920الغازية  بغدادBBOB156,301,14312.10.680بغداد مصرف

BBOB106,284,77710.90.680بغداد مصرفINCP104,817,7968.10.730الكيمياوية الصناعات

IHLI91,903,8709.40.410الصناعية الهاللBIME64,000,0005.00.290االوسط الشرق مصرف

INCP76,967,3307.90.730الكيمياوية الصناعاتIKLV45,130,0333.51.450اللقاحات النتاج الكندي

IKLV65,460,1206.71.450اللقاحات النتاج الكنديIBSD28,795,4462.23.920الغازية  بغداد

1,150,301,41889.39775,325,93179.46

975,761,956الكلي مجموع1,286,771,985الكلي 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

2018/3/4

 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 عدد110,919,756

6المتدولة الشركات

1المرتفعة67,635,045

2المنخفضة

3المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.5500.65018.18العقارية  االمين

BASH0.3000.290-3.33اشور مصرف

BNOR0.1900.1900.00الشمال مصرف

BROI0.6500.6500.00األئتمان مصرف

NDSA0.9800.970-1.02للتأمين السالم دار

VMES1.0001.0000.00لالستثمار النهرين بين

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)

BROI57,481,00485.00.650األئتمان مصرفBROI88,155,39079.50.650األئتمان مصرف

NDSA6,330,0009.40.970للتأمين السالم دارBNOR14,980,31313.50.190الشمال مصرف

BNOR2,846,2594.20.190الشمال مصرفNDSA6,500,0005.90.970للتأمين السالم دار

VMES575,2220.91.000لالستثمار النهرين بينSAEI699,9980.60.650العقارية  االمين

SAEI399,9990.60.650العقارية  االمينVMES575,2220.51.000لالستثمار النهرين بين

BASH2,5620.00.290اشور مصرفBASH8,8330.00.290اشور مصرف

110,919,756100.0067,635,045100.00

67,635,045الكلي مجموع110,919,756الكلي 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

2018/3/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


