
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

638.77االفتتاح

54المدرجة الشركات عدد636.802,704,557,494 االغالق

26المتدولة الشركات0.31-% التغير نسبه

3المرتفعة1.971,464,840,801-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

9المستقره370

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IHLI0.6200.580-6.45الصناعية الهاللAIRP7.5008.1008.00الزراعية المنتجات

IKLV1.9901.910-4.02اللقاحات النتاج الكنديHISH13.00013.2001.54عشتار فنادق

BBAY0.2700.260-3.70بابل مصرفHSAD15.60015.7500.96السدير فندق

IIDP1.4501.400-3.45للتمور  العراقية

BMFI0.2900.280-3.45الموصل مصرف

INCP0.9100.880-3.30الكيمياوية الصناعات

TASC9.1008.800-3.30سيل اسيا

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)

BIBI446,500,00030.50.470االستثمار مصرفBGUC1,215,600,00044.90.320الخليج مصرف

BGUC388,992,00026.60.320الخليج مصرفBIBI950,000,00035.10.470االستثمار مصرف

IBSD188,087,03612.84.180الغازية  بغدادIHLI125,229,7164.60.580الصناعية الهالل

HSAD91,628,7506.315.750السدير فندقBIME113,665,9724.20.280االوسط الشرق مصرف

IHLI74,547,0295.10.580الصناعية الهاللBBOB82,880,5503.10.650بغداد مصرف

BBOB53,872,3583.70.650بغداد مصرفINCP48,491,6861.80.880الكيمياوية الصناعات

INCP43,160,5172.90.880الكيمياوية الصناعاتIBSD45,219,3531.74.180الغازية  بغداد

2,581,087,27795.431,286,787,68987.84

1,464,840,801الكلي مجموع2,704,557,494الكلي 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

2018/3/25

 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 عدد103,080,382

5المتدولة الشركات

1المرتفعة104,709,676

1المنخفضة

3المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BNOR0.1900.2005.26الشمال مصرف

SAEI0.9000.850-5.56العقارية  االمين

BQAB1.0001.0000.00القابض مصرف

SMOF15.00015.0000.00االلعاب لمدن الموصل

VBAT0.7200.7200.00لالستثمار الباتك

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)

BQAB85,000,00081.21.000القابض مصرفBQAB85,000,00082.51.000القابض مصرف

SMOF15,900,00015.215.000االلعاب لمدن الموصلBNOR16,390,38215.90.200الشمال مصرف

BNOR3,278,0763.10.200الشمال مصرفSMOF1,060,0001.015.000االلعاب لمدن الموصل

SAEI510,0000.50.850العقارية  االمينSAEI600,0000.60.850العقارية  االمين

VBAT21,6000.020.720لالستثمار الباتكVBAT30,0000.030.720لالستثمار الباتك

103,080,382100.00104,709,676100.00

104,709,676الكلي مجموع103,080,382الكلي 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

2018/3/25

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


