
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

603.48االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد624.102,517,346,226 االغالق

40المتدولة الشركات3.42% التغير نسبه

21المرتفعة20.621,446,140,487(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

16المستقره908
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الشركة
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 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AIPM5.9005.600-5.08اللحوم تسويقBNOR0.2000.24020.00الشمال مصرف

AMAP0.3300.320-3.03الحيواني لالنتاج الحديثةIBSD3.5503.9009.86الغازية  بغداد

IRMC10.25010.000-2.44الجاهزة االلبسةHSAD14.50015.9009.66السدير فندق

HBAY45.50049.0007.69بابل فندق

HNTI6.9007.3506.52السياحية االستثمارات

HPAL13.00013.7505.77فلسطين فندق

BUND0.2200.2304.55المتحد المصرف

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)

BBOB412,048,90328.50.650بغداد مصرفBBOB641,966,01125.50.650بغداد مصرف

BNOR153,898,54410.60.240الشمال مصرفBNOR634,072,91225.20.240الشمال مصرف

BIME144,485,00010.00.320االوسط الشرق مصرفBIME451,500,00017.90.320االوسط الشرق مصرف

IBSD142,335,4659.83.900الغازية  بغدادBMNS176,750,0007.00.800المنصور مصرف

BMNS140,988,7369.70.800المنصور مصرفBIBI107,344,1244.30.490االستثمار مصرف

BIBI52,004,0623.60.490االستثمار مصرفBGUC101,019,6454.00.350الخليج مصرف

TASC41,407,3532.96.330سيل اسياIHLI82,000,0003.30.270الصناعية الهالل

2,194,652,69287.181,087,168,06375.18

1,446,140,487الكلي مجموع2,517,346,226الكلي 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

2018/2/4

 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 عدد4,255,000

4المتدولة الشركات

2المرتفعة6,913,000

0المنخفضة

2المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BIDB0.8000.8607.50الدولي التنمية مصرف

SMOF20.51021.3003.85االلعاب لمدن الموصل

SAEI0.5000.5000.00العقارية  االمين

BRTB1.0001.0000.00االقليم مصرف

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)

SMOF4,033,00058.321.300االلعاب لمدن الموصلSAEI2,065,00048.50.500العقارية  االمين

SAEI1,032,50014.90.500العقارية  االمينBIDB1,000,00023.50.860الدولي التنمية مصرف

BRTB1,000,00014.51.000االقليم مصرفBRTB1,000,00023.51.000االقليم مصرف

BIDB847,50012.30.860الدولي التنمية مصرفSMOF190,0004.521.300االلعاب لمدن الموصل

4,255,000100.006,913,000100.00

6,913,000الكلي مجموع4,255,000الكلي 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

2018/2/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


