
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

643.11االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد640.48868,559,099 االغالق

35المتدولة الشركات0.41-% التغير نسبه

10المرتفعة2.63883,032,847-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

13المستقره466

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

BUND0.2300.220-4.35المتحد المصرفIMIB1.4601.6009.59والدراجات المعدنية

BIBI0.5100.490-3.92االستثمار مصرفIKLV1.0501.1509.52اللقاحات النتاج الكندي

BMFI0.3100.300-3.23الموصل مصرفAIPM5.0005.2004.00اللحوم تسويق

BBOB0.7100.690-2.82بغداد مصرفNGIR0.5600.5803.57للتأمين الخليج

BMNS0.9500.930-2.11المنصور مصرفSNUC0.3400.3502.94للمقاوالت النخبة

BNOI0.5900.580-1.69االهلي المصرفINCP0.5800.5901.72الكيمياوية الصناعات

HISH13.42013.250-1.27عشتار فنادقSKTA4.4704.5301.34الكرخ 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)

BBOB329,445,06337.30.690بغداد مصرفBBOB475,000,00054.70.690بغداد مصرف

IBSD229,529,68526.03.980الغازية  بغدادINCP105,340,46912.10.590الكيمياوية الصناعات

INCP62,150,8777.00.590الكيمياوية الصناعاتIBSD58,200,0006.73.980الغازية  بغداد

SMRI52,287,5005.91.900العقارية  المعمورةBSUC50,200,0005.80.900سومر مصرف

IKLV50,112,2355.71.150اللقاحات النتاج الكنديIKLV44,542,4005.11.150اللقاحات النتاج الكندي

BSUC45,180,0005.10.900سومر مصرفSMRI27,400,0003.21.900العقارية  المعمورة

HMAN20,515,0602.314.350المنصور فندقBMFI20,000,0002.30.300الموصل مصرف

780,682,86989.88789,220,42089.38

883,032,847الكلي مجموع868,559,099الكلي 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

2018/2/26

 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
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28المدرجة الشركات عدد4,700,635,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة4,716,833,600

1المنخفضة

1المستقره27

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF27.00026.000-3.70االلعاب لمدن الموصل

BQAB1.0001.0000.00القابض 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)

BQAB4,700,000,00099.61.000القابض مصرفBQAB4,700,000,000100.01.000القابض مصرف

SMOF16,833,6000.426.000االلعاب لمدن الموصلSMOF635,0000.0126.000االلعاب لمدن الموصل

4,700,635,000100.004,716,833,600100.00

4,716,833,600الكلي مجموع4,700,635,000الكلي 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

2018/2/26

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


