
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

641.05االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد643.111,587,354,618 االغالق

32المتدولة الشركات0.32% التغير نسبه

12المرتفعة2.061,731,054,278(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

16المستقره445

الشركة اسم
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IHLI0.3300.320-3.03الصناعية الهاللIMIB1.3301.4609.77والدراجات المعدنية

BGUC0.3500.340-2.86الخليج مصرفHMAN14.00014.4403.14المنصور فندق

BBOB0.7200.710-1.39بغداد مصرفHBAY59.00060.5002.54بابل فندق

SKTA4.5004.470-0.67الكرخ العاب مدينةBMNS0.9300.9502.15المنصور مصرف

IKLV1.0301.0501.94اللقاحات النتاج الكندي

BROI0.6700.6801.49األئتمان مصرف

TASC8.9009.0001.12سيل اسيا

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)

HBAY506,109,07829.260.500بابل فندقBGUC1,050,300,00066.20.340الخليج مصرف

BGUC364,968,00021.10.340الخليج مصرفBBOB278,450,00017.50.710بغداد مصرف

IBSD318,331,61118.43.940الغازية  بغدادIBSD81,147,8755.13.940الغازية  بغداد

BBOB198,723,00011.50.710بغداد مصرفBCOI33,516,4622.10.490التجاري المصرف

HPAL144,330,0008.314.150فلسطين فندقIMIB23,804,2681.51.460والدراجات المعدنية

TASC60,896,2993.59.000سيل اسياIHLI17,007,1371.10.320الصناعية الهالل

IMIB33,476,8911.91.460والدراجات المعدنيةBASH15,000,0000.90.320اشور مصرف

1,499,225,74294.451,626,834,87893.98

1,731,054,278الكلي مجموع1,587,354,618الكلي 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

2018/2/25

 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 عدد444,086

2المتدولة الشركات

1المرتفعة11,107,472

1المنخفضة

0المستقره25

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF26.90027.0000.37االلعاب لمدن الموصل

HASH8.2407.800-5.34اشور فندق

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)

SMOF10,717,47296.527.000االلعاب لمدن الموصلSMOF394,08688.727.000االلعاب لمدن الموصل

HASH390,0003.57.800اشور فندقHASH50,00011.37.800اشور فندق

444,086100.0011,107,472100.00

11,107,472الكلي مجموع444,086الكلي 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

2018/2/25

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


