
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

631.99االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد631.051,992,194,163 االغالق

31المتدولة الشركات0.15-% التغير نسبه

8المرتفعة0.941,710,835,476-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

14المستقره565

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMIB1.1601.050-9.48والدراجات المعدنيةTASC8.3009.13010.00سيل اسيا

IHLI0.3200.300-6.25الصناعية الهاللHNTI7.0707.7709.90السياحية االستثمارات

IBSD3.9703.880-2.27الغازية  بغدادHMAN11.66011.9802.74المنصور فندق

HTVM6.1206.010-1.80الموصل سدBMNS0.9100.9302.20المنصور مصرف

INCP0.5900.580-1.69الكيمياوية الصناعاتIMOS6.1506.2802.11الحديثة الخياطة

SMRI1.9201.890-1.56العقارية  المعمورةNGIR0.5800.5901.72للتأمين الخليج

SKTA4.5004.450-1.11الكرخ العاب مدينةSBPT16.75017.0001.49الركاب لنقل بغداد

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)

HBAY555,620,13832.551.500بابل فندقBIME930,305,85946.70.310االوسط الشرق مصرف

IBSD296,851,26317.43.880الغازية  بغدادBGUC454,904,99522.80.340الخليج مصرف

BIME288,394,81616.90.310االوسط الشرق مصرفBBOB276,770,00013.90.700بغداد مصرف

BBOB193,739,00011.30.700بغداد مصرفIHLI79,324,9994.00.300الصناعية الهالل

BGUC154,667,6989.00.340الخليج مصرفIBSD76,387,3233.83.880الغازية  بغداد

BMNS45,565,6232.70.930المنصور مصرفBMNS49,250,7602.50.930المنصور مصرف

TASC35,785,5502.19.130سيل اسياBBAY32,700,0001.60.290بابل مصرف

1,899,643,93695.351,570,624,08991.80

1,710,835,476الكلي مجموع1,992,194,163الكلي 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

2018/2/15

 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 عدد649,221

2المتدولة الشركات

0المرتفعة17,511,921

1المنخفضة

1المستقره27

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF28.20028.000-0.71االلعاب لمدن الموصل

VBAT0.7200.7200.00لالستثمار الباتك

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)

SMOF17,490,32199.928.000االلعاب لمدن الموصلSMOF619,22195.428.000االلعاب لمدن الموصل

VBAT21,6000.10.720لالستثمار الباتكVBAT30,0004.60.720لالستثمار الباتك

649,221100.0017,511,921100.00

17,511,921الكلي مجموع649,221الكلي 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

2018/2/15

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


