
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

638.45االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد638.462,585,349,168 االغالق

31المتدولة الشركات0.002% التغير نسبه

11المرتفعة0.011,951,677,416(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

11المستقره623

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

BNOR0.2200.210-4.55الشمال مصرفIMIB1.0001.10010.00والدراجات المعدنية

BIME0.3200.310-3.12االوسط الشرق مصرفNAME0.4300.4709.30للتأمين االمين

TASC9.0008.800-2.22سيل اسياHMAN13.40014.6008.96المنصور فندق

BROI0.6900.680-1.45األئتمان مصرفHPAL13.20014.1707.35فلسطين فندق

IITC8.1008.000-1.23للسجاد العراقيةHISH12.70013.2003.94عشتار فنادق

BMNS0.9500.940-1.05المنصور مصرفHSAD14.94015.5003.75السدير فندق

SMRI1.9201.900-1.04العقارية  المعمورةIHLI0.3100.3203.23الصناعية الهالل

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)

IBSD435,773,73122.33.830الغازية  بغدادBIME867,620,00033.60.310االوسط الشرق مصرف

BBOB353,504,59418.10.730بغداد مصرفBGUC755,919,54829.20.360الخليج مصرف

HBAY303,884,82315.653.000بابل فندقBBOB484,252,86818.70.730بغداد مصرف

BGUC269,279,47413.80.360الخليج مصرفIBSD114,602,3004.43.830الغازية  بغداد

BIME269,048,40013.80.310االوسط الشرق مصرفINCP100,300,0003.90.580الكيمياوية الصناعات

INCP58,154,0003.00.580الكيمياوية الصناعاتIHLI53,855,0042.10.320الصناعية الهالل

HISH41,991,4072.213.200عشتار فنادقBMNS33,150,0001.30.940المنصور مصرف

2,409,699,72093.211,731,636,42888.73

1,951,677,416الكلي مجموع2,585,349,168الكلي 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

2018/2/20

 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 عدد955,500

2المتدولة الشركات

1المرتفعة24,448,100

1المنخفضة

0المستقره56

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH7.2508.24013.66اشور فندق

SMOF27.10025.890-4.46االلعاب 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)

SMOF24,283,30099.325.890االلعاب لمدن الموصلSMOF935,50097.925.890االلعاب لمدن الموصل

HASH164,8000.78.240اشور فندقHASH20,0002.18.240اشور فندق

955,500100.0024,448,100100.00

24,448,100الكلي مجموع955,500الكلي 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

2018/2/20

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


