
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

590.43االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد603.481,059,983,108 االغالق

38المتدولة الشركات2.21% التغير نسبه

20المرتفعة13.05916,176,329(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

14المستقره514
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IRMC10.50010.250-2.38الجاهزة االلبسةIBSD3.2503.5509.23الغازٌة  بغداد

INCP0.5600.550-1.79الكٌمٌاوٌة الصناعاتHBAY41.80045.5008.85بابل فندق

AAHP1.2001.180-1.67الزراعً لالنتاج االهلٌةAIPM5.5505.9006.31اللحوم تسوٌق

IKLV1.0201.010-0.98اللقاحات النتاج الكنديTASC5.9506.3005.88سٌل اسٌا

HMAN11.20011.6904.38المنصور فندق

BBAY0.2800.2903.57بابل مصرف

BELF0.3000.3103.33اٌالف مصرف
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 سعر
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IBSD293,997,49032.13.550الغازٌة  بغدادIHLI262,434,37624.80.270الصناعٌة الهالل

BMNS166,733,87418.20.780المنصور مصرفBMNS215,862,17420.40.780المنصور مصرف

BBOB118,434,81112.90.630بغداد مصرفBBOB191,000,00018.00.630بغداد مصرف

TASC78,732,0438.66.300سٌل اسٌاBIME121,753,21911.50.320االوسط الشرق مصرف

IHLI70,857,2827.70.270الصناعٌة الهاللIBSD84,995,2158.03.550الغازٌة  بغداد

BIME38,961,0304.30.320االوسط الشرق مصرفBIBI70,884,7776.70.470االستثمار مصرف

BIBI33,315,5333.60.470االستثمار مصرفBCOI32,437,0323.10.480التجاري المصرف

979,366,79392.39801,032,06287.43

916,176,329الكلي مجموع1,059,983,108الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2018/2/1

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

28المدرجة الشركات عدد55,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة1,128,050

0المنخفضة

1المستقره3
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SMOF20.51020.5100.00االلعاب 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)

SMOF1,128,050100.020.510االلعاب لمدن الموصلSMOF55,000100.020.510االلعاب لمدن الموصل

55,000100.001,128,050100.00

1,128,050الكلي مجموع55,000الكلي 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

2018/2/1

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