
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

624.10االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد616.462,118,868,473 االغالق

31المتدولة الشركات1.22-% التغير نسبه

5المرتفعة7.642,301,415,987-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

12المستقره783

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

AIPM5.6005.040-10.00اللحوم تسويقSNUC0.3500.3705.71للمقاوالت النخبة

IBPM1.3801.280-7.25التغليف لمواد  بغدادTASC6.3306.5904.11سيل اسيا

IBSD3.9003.660-6.15الغازية  بغدادBNOI0.5000.5204.00االهلي المصرف

BUND0.2300.220-4.35المتحد المصرفBMNS0.8000.8202.50المنصور مصرف

BIME0.3200.310-3.12االوسط الشرق مصرفHBAY49.00050.0002.04بابل فندق

BMFI0.3200.310-3.12الموصل مصرف

HNTI7.3507.160-2.59السياحية االستثمارات

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)

HBAY884,463,01838.450.000بابل فندقBBOB765,700,00036.10.640بغداد مصرف

BBOB491,368,50021.40.640بغداد مصرفBIME360,225,00017.00.310االوسط الشرق مصرف

IBSD251,793,32010.93.660الغازية  بغدادBIBI216,097,45110.20.490االستثمار مصرف

BMNS125,902,5625.50.820المنصور مصرفBNOR173,661,8108.20.240الشمال مصرف

BIME112,044,2014.90.310االوسط الشرق مصرفBMNS156,748,2087.40.820المنصور مصرف

BIBI107,107,7514.70.490االستثمار مصرفIHLI104,464,3764.90.270الصناعية الهالل

BNOR39,972,2161.70.240الشمال مصرفIBSD66,783,2463.23.660الغازية  بغداد

1,843,680,09187.012,012,651,56887.45

2,301,415,987الكلي مجموع2,118,868,473الكلي 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

2018/2/5

 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 عدد195,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة4,187,000

0المنخفضة

0المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF21.30021.7502.11االلعاب 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)

SMOF4,187,000100.021.750االلعاب لمدن الموصلSMOF195,000100.021.750االلعاب لمدن الموصل

195,000100.004,187,000100.00

4,187,000الكلي مجموع195,000الكلي 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

2018/2/5

ربحية 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


