
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

640.84االفتتاح

54المدرجة الشركات عدد643.613,214,012,962 االغالق

34المتدولة الشركات0.43% التغير نسبه

12المرتفعة2.771,947,798,600(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

11المستقره729

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

IIEW1.2401.120-9.68الهندسية لالعمال العراقيةINCP1.0001.10010.00الكيمياوية الصناعات

BUND0.2200.210-4.55المتحد المصرفIKLV1.7201.8909.88اللقاحات النتاج الكندي

BIME0.2900.280-3.45االوسط الشرق مصرفIMIB2.7503.0209.82والدراجات المعدنية

IMOS6.0005.850-2.50الحديثة الخياطةIHLI0.5800.6308.62الصناعية الهالل

SMRI2.0502.000-2.44العقارية  المعمورةHPAL15.00015.7004.67فلسطين فندق

BCOI0.4800.470-2.08التجاري المصرفIIDP1.4301.4803.50للتمور  العراقية

SKTA5.3905.300-1.67الكرخ العاب مدينةBELF0.2900.3003.45ايالف 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)

BIBI536,394,29327.50.480االستثمار مصرفBGUC1,229,040,66838.20.330الخليج مصرف

BGUC393,393,01420.20.330الخليج مصرفBIBI1,117,488,11034.80.480االستثمار مصرف

IKLV191,466,5329.81.890اللقاحات النتاج الكنديBBOB252,570,0007.90.670بغداد مصرف

IBSD169,818,7118.74.090الغازية  بغدادBIME242,498,6017.50.280االوسط الشرق مصرف

BBOB169,221,9008.70.670بغداد مصرفIKLV105,803,5713.31.890اللقاحات النتاج الكندي

IIDP132,739,9746.81.480للتمور  العراقيةIIDP90,599,5532.81.480للتمور  العراقية

SMRI68,845,4283.52.000العقارية  المعمورةIBSD41,993,7071.34.090الغازية  بغداد

3,079,994,21095.831,661,879,85185.32

1,947,798,600الكلي مجموع3,214,012,962الكلي 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

2018/3/12

 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 عدد86,629,444

5المتدولة الشركات

0المرتفعة29,998,402

2المنخفضة

3المستقره41

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF16.85016.500-2.08االلعاب لمدن الموصل

HASH7.8007.790-0.13اشور فندق

BASH0.3100.3100.00اشور مصرف

BNOR0.2000.2000.00الشمال مصرف

VZAF0.4500.4500.00لالستثمار الزوراء

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)

BNOR16,479,00054.90.200الشمال مصرفBNOR81,500,00094.10.200الشمال مصرف

SMOF11,765,40239.216.500االلعاب لمدن الموصلBASH4,300,0005.00.310اشور مصرف

BASH1,333,0004.40.310اشور مصرفSMOF709,4440.816.500االلعاب لمدن الموصل

HASH389,5001.37.790اشور فندقVZAF70,0000.10.450لالستثمار الزوراء

VZAF31,5000.10.450لالستثمار الزوراءHASH50,0000.17.790اشور فندق

86,629,444100.0029,998,402100.00

29,998,402الكلي مجموع86,629,444الكلي 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

2018/3/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


