
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

628.20االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد631.992,082,401,497 االغالق

32المتدولة الشركات0.60% التغير نسبه

14المرتفعة3.793,048,441,959(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

15المستقره796

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

AIPM5.7005.350-6.14اللحوم تسويقTASC7.5508.3009.93سيل اسيا

BGUC0.3500.340-2.86الخليج مصرفIHLI0.3000.3206.67الصناعية الهالل

INCP0.6000.590-1.67الكيمياوية الصناعاتBNOR0.2100.2204.76الشمال مصرف

BUND0.2200.2304.55المتحد المصرف

IMIB1.1101.1604.50والدراجات المعدنية

BMNS0.8800.9103.41المنصور مصرف

SMRI1.8801.9202.13العقارية  المعمورة

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)

HBAY1,519,658,43949.951.500بابل فندقBBOB583,958,10828.00.700بغداد مصرف

BBOB408,515,67613.40.700بغداد مصرفBGUC376,958,81618.10.340الخليج مصرف

IBSD406,852,16013.33.970الغازية  بغدادIHLI361,725,00017.40.320الصناعية الهالل

BGUC128,165,9974.20.340الخليج مصرفINCP141,750,0006.80.590الكيمياوية الصناعات

IHLI115,751,5003.80.320الصناعية الهاللBNOR111,950,0005.40.220الشمال مصرف

INCP84,726,0002.80.590الكيمياوية الصناعاتIBSD100,675,7634.83.970الغازية  بغداد

SMRI46,865,1291.51.920العقارية  المعمورةBIME72,883,9883.50.310االوسط الشرق مصرف

1,749,901,67584.032,710,534,90188.92

3,048,441,959الكلي مجموع2,082,401,497الكلي 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

2018/2/14

 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 عدد1,571,592

1المتدولة الشركات

1المرتفعة44,076,191

0المنخفضة

0المستقره67

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF26.45028.2006.62االلعاب لمدن الموصل

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)

SMOF44,076,191100.028.200االلعاب لمدن الموصلSMOF1,571,592100.028.200االلعاب لمدن الموصل

1,571,592100.0044,076,191100.00

44,076,191الكلي مجموع1,571,592الكلي 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

2018/2/14

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


