
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

629.11االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد628.131,290,032,077 االغالق

36المتدولة الشركات0.16-% التغير نسبه

10المرتفعة0.981,108,905,904-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

13المستقره569

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

SNUC0.3600.340-5.56للمقاوالت النخبةIMIB0.7700.8409.09والدراجات المعدنية

BNOR0.2200.210-4.55الشمال مصرفAIPM5.5005.8005.45اللحوم تسويق

BUND0.2400.230-4.17المتحد المصرفBELF0.3100.3203.23ايالف مصرف

BMFI0.3100.300-3.23الموصل مصرفBMNS0.8400.8602.38المنصور مصرف

BBOB0.7000.680-2.86بغداد مصرفBNOI0.5400.5501.85االهلي المصرف

HBAY53.50052.000-2.80بابل فندقIBSD3.7903.8401.32الغازية  بغداد

BGUC0.3600.350-2.78الخليج مصرفTASC7.0507.1200.99سيل 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)

BBOB351,955,46931.70.680بغداد مصرفBBOB509,390,13039.50.680بغداد مصرف

IBSD349,041,49031.53.840الغازية  بغدادBNOR165,070,37212.80.210الشمال مصرف

BSUC60,435,6775.50.900سومر مصرفBIME147,629,70611.40.310االوسط الشرق مصرف

BIME45,765,2094.10.310االوسط الشرق مصرفIBSD92,159,9877.13.840الغازية  بغداد

HBAY45,396,1404.152.000بابل فندقBIBI70,204,7055.40.510االستثمار مصرف

IIDP44,770,0004.01.040للتمور  العراقيةBSUC67,150,7525.20.900سومر مصرف

BMNS42,771,9003.90.860المنصور مصرفBMNS50,050,0003.90.860المنصور مصرف

1,101,655,65285.40940,135,88584.78

1,108,905,904الكلي مجموع1,290,032,077الكلي 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

2018/2/8

 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 عدد2,497,815

3المتدولة الشركات

0المرتفعة12,203,320

1المنخفضة

2المستقره15

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF24.15024.000-0.62االلعاب لمدن الموصل

SAEI0.5000.5000.00العقارية  االمين

HASH7.1007.1000.00اشور فندق

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)

HASH8,308,51968.17.100اشور فندقSAEI1,190,60147.70.500العقارية  االمين

SMOF3,299,50027.024.000االلعاب لمدن الموصلHASH1,170,21446.87.100اشور فندق

SAEI595,3014.90.500العقارية  االمينSMOF137,0005.524.000االلعاب لمدن الموصل

2,497,815100.0012,203,320100.00

12,203,320الكلي مجموع2,497,815الكلي 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

2018/2/8

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


