
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

637.66االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد641.056,982,646,834 االغالق

35المتدولة الشركات0.53% التغير نسبه

12المرتفعة3.394,129,701,915(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

18المستقره477

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

HMAN14.49014.000-3.38المنصور فندقIMIB1.2101.3309.92والدراجات المعدنية

AMEF8.1008.000-1.23االوسط الشرق اسماكHBAY54.00059.0009.26بابل فندق

HPAL14.17014.000-1.20فلسطين فندقBASH0.3100.3203.23اشور مصرف

HNTI7.8007.750-0.64السياحية االستثماراتHSAD15.50016.0003.23السدير فندق

HBAG8.8008.750-0.57بغداد فندقAIRP7.8008.0503.21الزراعية المنتجات

IHLI0.3200.3303.13الصناعية الهالل

TASC8.7008.9002.30سيل 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)

BIIB2,940,000,00071.20.490االسالمي  المصرفBIIB6,000,000,00085.90.490االسالمي  المصرف

HBAY242,269,3795.959.000بابل فندقBGUC369,600,0005.30.350الخليج مصرف

HPAL202,248,0004.914.000فلسطين فندقBIME223,100,0003.20.310االوسط الشرق مصرف

IBSD191,806,9124.63.910الغازية  بغدادBBOB140,374,2942.00.720بغداد مصرف

BGUC129,370,0003.10.350الخليج مصرفIBSD49,065,0010.73.910الغازية  بغداد

BBOB101,069,4922.40.720بغداد مصرفSMRI36,000,0000.51.900العقارية  المعمورة

BIME69,154,0001.70.310االوسط الشرق مصرفINCP32,300,0000.50.580الكيمياوية الصناعات

6,850,439,29598.113,875,917,78393.85

4,129,701,915الكلي مجموع6,982,646,834الكلي 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

2018/2/22

 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 عدد2,893,000

2المتدولة الشركات

2المرتفعة17,737,980

0المنخفضة

0المستقره15

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF25.75026.9004.47االلعاب لمدن الموصل

SAEI0.5000.5102.00العقارية  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)

SMOF16,581,30093.526.900االلعاب لمدن الموصلSAEI2,268,00078.40.510العقارية  االمين

SAEI1,156,6806.50.510العقارية  االمينSMOF625,00021.626.900االلعاب لمدن الموصل

2,893,000100.0017,737,980100.00

17,737,980الكلي مجموع2,893,000الكلي 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

2018/2/22

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


