
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

640.94االفتتاح

54المدرجة الشركات عدد637.143,397,397,541 االغالق

30المتدولة الشركات0.59-% التغير نسبه

3المرتفعة3.802,052,371,970-(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

11المستقره789

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

IMIB2.9902.700-9.70والدراجات المعدنيةIKLV1.9001.9502.63اللقاحات النتاج الكندي

INCP1.0900.990-9.17الكيمياوية الصناعاتBIIB0.4500.4602.22االسالمي  المصرف

AIPM6.0005.640-6.00اللحوم تسويقSKTA4.9005.0002.04الكرخ العاب مدينة

IHLI0.6300.600-4.76الصناعية الهالل

BUND0.2100.200-4.76المتحد المصرف

HMAN16.00015.250-4.69المنصور فندق

BGUC0.3200.310-3.12الخليج 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)

BIBI467,045,65822.80.470االستثمار مصرفBGUC1,237,666,53436.40.310الخليج مصرف

BGUC383,740,51218.70.310الخليج مصرفBIBI993,714,16529.20.470االستثمار مصرف

IBSD259,603,17012.64.190الغازية  بغدادBBOB283,520,0008.30.650بغداد مصرف

BBOB183,927,8009.00.650بغداد مصرفIHLI237,479,0887.00.600الصناعية الهالل

IHLI141,646,0626.90.600الصناعية الهاللBIME189,228,8425.60.270االوسط الشرق مصرف

INCP140,844,1206.90.990الكيمياوية الصناعاتINCP141,816,1004.20.990الكيمياوية الصناعات

BKUI80,730,0003.91.300كوردستان مصرفIBSD62,168,0591.84.190الغازية  بغداد

3,145,592,78892.591,657,537,32280.76

2,052,371,970الكلي مجموع3,397,397,541الكلي 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

2018/3/15

 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 عدد88,495,000

5المتدولة الشركات

0المرتفعة34,496,000

3المنخفضة

2المستقره42

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SAEI1.0000.900-10.00العقارية  االمين

BASH0.3000.290-3.33اشور مصرف

SMOF16.10016.000-0.62االلعاب لمدن الموصل

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)

BROI14,205,00041.20.630األئتمان مصرفBNOR44,400,00050.20.190الشمال مصرف

BNOR8,436,00024.50.190الشمال مصرفBROI22,500,00025.40.630األئتمان مصرف

BASH6,110,00017.70.290اشور مصرفBASH21,000,00023.70.290اشور مصرف

SMOF5,520,00016.016.000االلعاب لمدن الموصلSMOF345,0000.416.000االلعاب لمدن الموصل

SAEI225,0000.70.900العقارية  االمينSAEI250,0000.30.900العقارية  االمين

88,495,000100.0034,496,000100.00

34,496,000الكلي مجموع88,495,000الكلي 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

2018/3/15

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


