
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

638.46االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد637.661,352,345,119 االغالق

35المتدولة الشركات0.13-% التغير نسبه

8المرتفعة0.801,326,052,584-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

16المستقره464

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

AIPM5.3504.910-8.22اللحوم تسويقIMIB1.1001.21010.00والدراجات المعدنية

BCOI0.5100.490-3.92التجاري المصرفHBAG8.4008.8004.76بغداد فندق

BBAY0.3000.290-3.33بابل مصرفBNOI0.5700.5903.51االهلي المصرف

BMNS0.9400.910-3.19المنصور مصرفBIIB0.4800.4902.08االسالمي  المصرف

BGUC0.3600.350-2.78الخليج مصرفHBAY53.00054.0001.89بابل فندق

BROI0.6800.670-1.47األئتمان مصرفIBSD3.8303.8801.31الغازية  بغداد

BBOB0.7300.720-1.37بغداد مصرفSKTA4.4504.5001.12الكرخ العاب مدينة

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)

IBSD317,196,75823.93.880الغازية  بغدادBGUC596,777,82044.10.350الخليج مصرف

BBOB263,812,39519.90.720بغداد مصرفBBOB369,608,05627.30.720بغداد مصرف

BGUC208,887,23715.80.350الخليج مصرفBNOR98,000,0007.20.210الشمال مصرف

HBAY188,148,19114.254.000بابل فندقIBSD82,885,8366.13.880الغازية  بغداد

HISH141,527,75010.713.200عشتار فنادقBCOI33,040,2632.40.490التجاري المصرف

TASC22,377,2971.78.700سيل اسياINCP26,180,2811.90.580الكيمياوية الصناعات

BSUC21,449,7001.60.900سومر مصرفBIBI24,664,1511.80.510االستثمار مصرف

1,231,156,40791.041,163,399,32887.73

1,326,052,584الكلي مجموع1,352,345,119الكلي 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

2018/2/21

 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
 

28المدرجة الشركات عدد2,949,914

2المتدولة الشركات

0المرتفعة18,486,092

1المنخفضة

1المستقره23

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF25.89025.750-0.54االلعاب لمدن الموصل

SAEI0.5000.5000.00العقارية  االمين

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)

SMOF17,352,09293.925.750االلعاب لمدن الموصلSAEI2,268,00076.90.500العقارية  االمين

SAEI1,134,0006.10.500العقارية  االمينSMOF681,91423.125.750االلعاب لمدن الموصل

2,949,914100.0018,486,092100.00

18,486,092الكلي مجموع2,949,914الكلي 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

2018/2/21

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


