
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

576.85االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد584.321,562,493,840 االغالق

28المتدولة الشركات1.29% التغير نسبه

13المرتفعة7.47893,598,410(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره524

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

AIPM6.0905.750-5.58اللحوم تسوٌقHBAG8.0108.5006.12بغداد فندق

IKLV1.0501.020-2.86اللقاحات النتاج الكنديIBSD2.9903.1003.68الغازٌة  بغداد

INCP0.5600.550-1.79الكٌمٌاوٌة الصناعاتBMFI0.3100.3203.23الموصل مصرف

BMNS0.7600.750-1.32المنصور مصرفBGUC0.3300.3403.03الخلٌج مصرف

HMAN11.32011.200-1.06المنصور فندقBKUI1.2701.3002.36كوردستان مصرف

SMRI1.9001.890-0.53العقارٌة  المعمورةBIBI0.4500.4602.22االستثمار مصرف

BCOI0.4500.4602.22التجاري المصرف

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)

BBOB318,165,30035.60.610بغداد مصرفBBOB526,759,43833.70.610بغداد مصرف

IBSD157,337,73317.63.100الغازٌة  بغدادBGUC227,210,00014.50.340الخلٌج مصرف

BGUC77,251,4008.60.340الخلٌج مصرفIHLI193,810,78912.40.260الصناعٌة الهالل

BIBI65,186,3057.30.460االستثمار مصرفBIBI144,586,2349.30.460االستثمار مصرف

IHLI50,390,8055.60.260الصناعٌة الهاللBIME141,360,7469.00.320االوسط الشرق مصرف

BIME45,235,4395.10.320االوسط الشرق مصرفBBAY63,509,1094.10.280بابل مصرف

INCP35,007,0163.90.550الكٌمٌاوٌة الصناعاتINCP63,225,0294.00.550الكٌمٌاوٌة الصناعات

1,360,461,34587.07748,573,99883.77

893,598,410الكلي مجموع1,562,493,840الكلي 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

2018/1/30

 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 عدد6,058,080

3المتدولة الشركات

2المرتفعة11,919,329

0المنخفضة

1المستقره25

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF20.50021.0002.44االلعاب لمدن الموصل

HASH6.9007.0001.45اشور فندق

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)

SMOF5,440,66945.621.000االلعاب لمدن الموصلSAEI5,243,60086.60.500العقارية  االمين

HASH3,856,86032.47.000اشور فندقHASH550,9809.17.000اشور فندق

SAEI2,621,80022.00.500العقارية  االمينSMOF263,5004.321.000االلعاب لمدن الموصل

6,058,080100.0011,919,329100.00

11,919,329الكلي مجموع6,058,080الكلي 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

2018/1/30

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


