
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

637.18االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد638.451,015,116,681 االغالق

30المتدولة الشركات0.20% التغير نسبه

12المرتفعة1.271,397,393,529(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره468

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

TASC9.9909.000-9.91سيل اسياBNOI0.5500.5703.64االهلي المصرف

NGIR0.5900.560-5.08للتأمين الخليجIHLI0.3000.3103.33الصناعية الهالل

IMIB1.0501.000-4.76والدراجات المعدنيةBMFI0.3000.3103.33الموصل مصرف

HPAL13.60013.200-2.94فلسطين فندقHMAN12.99013.4003.16المنصور فندق

INCP0.5800.570-1.72الكيمياوية الصناعاتBGUC0.3400.3502.94الخليج مصرف

IBSD3.8903.850-1.03الغازية  بغدادIIDP1.0801.1001.85للتمور  العراقية

IMOS6.1006.050-0.82الحديثة الخياطةBROI0.6800.6901.47األئتمان 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)

IBSD362,013,49725.93.850الغازية  بغدادBBOB399,718,64539.40.730بغداد مصرف

HBAY298,681,29021.453.000بابل فندقBMNS132,550,00013.10.950المنصور مصرف

BBOB291,794,61120.90.730بغداد مصرفBGUC114,049,86311.20.350الخليج مصرف

BMNS126,032,0009.00.950المنصور مصرفINCP98,150,0009.70.570الكيمياوية الصناعات

HMAN69,809,9915.013.400المنصور فندقIBSD93,528,0929.23.850الغازية  بغداد

INCP55,955,5004.00.570الكيمياوية الصناعاتIHLI55,300,0005.40.310الصناعية الهالل

HBAG40,919,0102.98.410بغداد فندقBBAY41,000,0004.00.300بابل مصرف

934,296,60092.041,245,205,89989.11

1,397,393,529الكلي مجموع1,015,116,681الكلي 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

2018/2/19

 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 عدد855,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة16,965,463

1المنخفضة

1المستقره23

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH7.1007.2502.11اشور فندق

SMOF27.20027.100-0.37االلعاب لمدن الموصل

MTAH0.6500.6500.00المالي للتحويل الحرير

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)

SMOF16,472,96397.127.100االلعاب لمدن الموصلSMOF605,00070.827.100االلعاب لمدن الموصل

HASH362,5002.17.250اشور فندقMTAH200,00023.40.650المالي للتحويل الحرير

MTAH130,0000.80.650المالي للتحويل الحريرHASH50,0005.87.250اشور فندق

855,000100.0016,965,463100.00

16,965,463الكلي مجموع855,000الكلي 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

2018/2/19

ربحية 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


