
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

625.90االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد629.112,982,193,547 االغالق

36المتدولة الشركات0.51% التغير نسبه

14المرتفعة3.211,655,333,478(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

10المستقره888
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IBPM1.2801.200-6.25التغلٌف لمواد  بغدادIMIB0.7000.77010.00والدراجات المعدنٌة

BNOR0.2300.220-4.35الشمال مصرفAIPM5.0005.50010.00اللحوم تسوٌق

BBAY0.2900.280-3.45بابل مصرفBBOB0.6700.7004.48بغداد مصرف

SNUC0.3700.360-2.70للمقاوالت النخبةBUND0.2300.2404.35المتحد المصرف

SBPT17.00016.600-2.35الركاب لنقل بغدادBNOI0.5200.5403.85االهلً المصرف

BIIB0.5000.490-2.00االسالمً  المصرفIHLI0.2700.2803.70الصناعٌة الهالل

HNTI7.1407.000-1.96السٌاحٌة االستثماراتBGUC0.3500.3602.86الخلٌج مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد
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( %) الكلً

 سعر
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(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BBOB593,854,61728.70.700بغداد مصرفBIME1,118,000,99137.50.310االوسط الشرق مصرف

BIME349,990,31737.50.310االوسط الشرق مصرفBBOB854,425,09628.70.700بغداد مصرف

IBSD151,035,8011.33.790الغازٌة  بغدادBGUC275,092,2549.20.360الخلٌج مصرف

BGUC96,362,2899.20.360الخلٌج مصرفBIBI151,176,3495.10.510االستثمار مصرف

BIBI75,943,8545.10.510االستثمار مصرفIHLI121,225,0004.10.280الصناعٌة الهالل

TASC53,303,4730.27.050سٌل اسٌاINCP77,500,0002.60.560الكٌمٌاوٌة الصناعات

INCP43,574,0002.60.560الكٌمٌاوٌة الصناعاتBCOI68,283,6822.30.520التجاري المصرف

2,665,703,37289.391,364,064,35282.40

1,655,333,478الكلي مجموع2,982,193,547الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2018/2/7

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

28المدرجة الشركات عدد295,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة6,938,000

0المنخفضة

0المستقره14
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% التغير

SMOF22.00024.1509.77االلعاب لمدن الموصل

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)

SMOF6,938,000100.024.150االلعاب لمدن الموصلSMOF295,000100.024.150االلعاب لمدن الموصل

295,000100.006,938,000100.00

6,938,000الكلي مجموع295,000الكلي 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

2018/2/7

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