
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

565.08االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد561.981,194,369,933 االغالق

27المتدولة الشركات0.55-% التغير نسبه

3المرتفعة3.10836,101,080-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

11المستقره414

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

IKLV1.2101.090-9.92اللقاحات النتاج الكنديSBPT16.60017.0002.41الركاب لنقل بغداد

AIPM6.0005.410-9.83اللحوم تسوٌقIMOS5.7005.8001.75الحدٌثة الخٌاطة

BIME0.3200.310-3.12االوسط الشرق مصرفTZNI3.1503.2001.59لالتصاالت الخاتم

BMFI0.3200.310-3.12الموصل مصرف

BCOI0.4500.440-2.22التجاري المصرف

HBAG8.3008.150-1.81بغداد فندق

NGIR0.5700.560-1.75للتأمٌن الخلٌج

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BBOB228,309,00027.30.600بغداد مصرفBBOB380,515,00031.90.600بغداد مصرف

BIME110,814,33913.30.310االوسط الشرق مصرفBIME354,336,57629.70.310االوسط الشرق مصرف

IIDP93,146,54911.11.030للتمور  العراقٌةBGUC135,177,72311.30.340الخلٌج مصرف

HBAY77,304,9589.238.000بابل فندقIIDP89,017,2947.51.030للتمور  العراقٌة

IKLV70,328,8008.41.090اللقاحات النتاج الكنديIKLV62,820,0005.31.090اللقاحات النتاج الكندي

HPAL64,387,5007.712.750فلسطٌن فندقINCP60,242,3465.00.590الكٌمٌاوٌة الصناعات

BGUC45,960,4265.50.340الخلٌج مصرفBCOI44,000,0003.70.440التجاري المصرف

1,126,108,93994.28690,251,57182.56

836,101,080الكلي مجموع1,194,369,933الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2018/1/21

 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 (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

29المدرجة الشركات عدد151,500

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,082,235

2المنخفضة

0المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF21.69021.490-0.92االلعاب لمدن الموصل

HASH7.5007.000-6.67اشور 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)

HASH1,050,00097.07.000اشور فندقHASH150,00099.07.000اشور فندق

SMOF32,2353.021.490االلعاب لمدن الموصلSMOF1,5001.021.490االلعاب لمدن الموصل

151,500100.001,082,235100.00

1,082,235الكلي مجموع151,500الكلي 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

2018/1/21

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


