
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

627.26االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد623.201,431,171,889 االغالق

36المتدولة الشركات0.65-% التغير نسبه

9المرتفعة4.061,192,876,890-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

13المستقره619

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

BASH0.3200.290-9.37اشور مصرفIMIB0.9201.0109.78والدراجات المعدنية

HBAY54.00051.000-5.56بابل فندقAIPM5.8506.2005.98اللحوم تسويق

BCOI0.5100.490-3.92التجاري المصرفIBSD3.8403.8901.30الغازية  بغداد

BNOI0.5500.530-3.64االهلي المصرفIIDP1.0401.0500.96للتمور  العراقية

BBOB0.6800.660-2.94بغداد مصرفIMOS6.2406.2800.64الحديثة الخياطة

HBAG8.4908.250-2.83بغداد فندقIITC8.0508.1000.62للسجاد العراقية

HMAN11.85011.600-2.11المنصور فندقSBPT16.70016.7500.30الركاب 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)

IBSD337,577,58928.33.890الغازية  بغدادBIBI265,663,77918.60.500االستثمار مصرف

BBOB151,716,87612.70.660بغداد مصرفBBOB227,261,93415.90.660بغداد مصرف

BIBI132,831,89011.10.500االستثمار مصرفIHLI213,300,00014.90.280الصناعية الهالل

HBAY104,247,3508.751.000بابل فندقBNOI150,000,00010.50.530االهلي المصرف

BNOI79,500,0006.70.530االهلي المصرفBIME132,900,0009.30.310االوسط الشرق مصرف

IHLI59,711,0005.00.280الصناعية الهاللIBSD87,479,3016.13.890الغازية  بغداد

AIPM49,654,8674.26.200اللحوم تسويقBASH72,848,5865.10.290اشور مصرف

1,149,453,60080.32915,239,57276.73

1,192,876,890الكلي مجموع1,431,171,889الكلي 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

2018/2/12

 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 عدد3,337,349

2المتدولة الشركات

0المرتفعة16,482,439

1المنخفضة

1المستقره37

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF24.46023.500-3.92االلعاب لمدن الموصل

SAEI0.5000.5000.00العقارية  االمين

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)

SMOF15,129,93991.823.500االلعاب لمدن الموصلSAEI2,705,00081.10.500العقارية  االمين

SAEI1,352,5008.20.500العقارية  االمينSMOF632,34918.923.500االلعاب لمدن الموصل

3,337,349100.0016,482,439100.00

16,482,439الكلي مجموع3,337,349الكلي 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

2018/2/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


