
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

623.20االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد628.201,268,883,841 االغالق

35المتدولة الشركات0.80% التغير نسبه

19المرتفعة5.001,170,100,503(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

9المستقره612

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BELF0.3200.290-9.37ايالف مصرفIMIB1.0101.1109.90والدراجات المعدنية

AIPM6.2005.700-8.06اللحوم تسويقINCP0.5600.6007.14الكيمياوية الصناعات

BUND0.2300.220-4.35المتحد المصرفIHLI0.2800.3007.14الصناعية الهالل

NAME0.4400.430-2.27للتأمين االمينTASC7.1207.5506.04سيل اسيا

IMOS6.2806.150-2.07الحديثة الخياطةHTVM5.8506.1204.62الموصل سد

HISH12.70012.500-1.57عشتار فنادقBBOB0.6600.6904.55بغداد مصرف

IITC8.1008.050-0.62للسجاد العراقيةBBAY0.2800.2903.57بابل مصرف

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)

BBOB400,577,90034.20.690بغداد مصرفBBOB589,686,59446.50.690بغداد مصرف

IBSD340,716,42329.13.950الغازية  بغدادINCP113,609,3769.00.600الكيمياوية الصناعات

INCP64,887,4385.50.600الكيمياوية الصناعاتBNOI101,000,0008.00.530االهلي المصرف

BNOI53,530,0004.60.530االهلي المصرفIHLI89,233,9117.00.300الصناعية الهالل

IIDP37,432,0003.21.080للتمور  العراقيةIBSD87,212,0106.93.950الغازية  بغداد

BIBI36,375,6133.10.510االستثمار مصرفBIBI71,427,9955.60.510االستثمار مصرف

AIPM34,739,2663.05.700اللحوم تسويقIIDP35,200,0002.81.080للتمور  العراقية

1,087,369,88685.69968,258,64082.75

1,170,100,503الكلي مجموع1,268,883,841الكلي 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

2018/2/13

 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 عدد3,695,830

2المتدولة الشركات

1المرتفعة36,247,713

0المنخفضة

1المستقره59

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF23.50026.45012.55االلعاب 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)

SMOF35,079,71396.826.450االلعاب لمدن الموصلSAEI2,336,00063.20.500العقارية  االمين

SAEI1,168,0003.20.500العقارية  االمينSMOF1,359,83036.826.450االلعاب لمدن الموصل

3,695,830100.0036,247,713100.00

36,247,713الكلي مجموع3,695,830الكلي 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

2018/2/13

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


