
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

628.13االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد627.26307,198,674 االغالق

32المتدولة الشركات0.14-% التغير نسبه

9المرتفعة0.87646,013,843-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

15المستقره413

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BGUC0.3500.340-2.86الخليج مصرفIMIB0.8400.9209.52والدراجات المعدنية

BIBI0.5100.500-1.96االستثمار مصرفIIEW0.7600.7903.95الهندسية لالعمال العراقية

IKLV1.0501.030-1.90اللقاحات النتاج الكنديHBAY52.00054.0003.85بابل فندق

BROI0.6700.660-1.49األئتمان مصرفSBPT16.45016.7001.52الركاب لنقل بغداد

SMRI1.9001.890-0.53العقارية  المعمورةSKTA4.4304.4700.90الكرخ العاب مدينة

TASC7.1207.100-0.28سيل اسياAIPM5.8005.8500.86اللحوم تسويق

HBAG8.5008.490-0.12بغداد فندقIMOS6.2006.2400.65الحديثة الخياطة

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)

IBSD286,814,05744.43.840الغازية  بغدادIBSD74,733,10624.33.840الغازية  بغداد

HBAY150,920,54923.454.000بابل فندقBNOR42,250,00013.80.210الشمال مصرف

SKTA27,983,2804.34.470الكرخ العاب مدينةBGUC28,481,0689.30.340الخليج مصرف

HNTI22,575,0003.57.000السياحية االستثماراتBIBI26,500,0008.60.500االستثمار مصرف

AIPM18,405,5622.85.850اللحوم تسويقINCP26,335,7148.60.560الكيمياوية الصناعات

IIDP14,849,2002.31.040للتمور  العراقيةBBOB17,024,6405.50.680بغداد مصرف

SBPT14,804,5002.316.700الركاب لنقل بغدادBUND15,100,0004.90.230المتحد المصرف

230,424,52875.01536,352,14883.02

646,013,843الكلي مجموع307,198,674الكلي 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

2018/2/11

 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 عدد697,712

2المتدولة الشركات

1المرتفعة5,163,400

0المنخفضة

1المستقره14

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF24.00024.4601.92االلعاب لمدن الموصل

SAEI0.5000.5000.00العقارية  االمين

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)

SMOF4,913,40095.224.460االلعاب لمدن الموصلSAEI500,00071.70.500العقارية  االمين

SAEI250,0004.80.500العقارية  االمينSMOF197,71228.324.460االلعاب لمدن الموصل

697,712100.005,163,400100.00

5,163,400الكلي مجموع697,712الكلي 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

2018/2/11

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


