
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

584.32االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد590.431,292,406,364 االغالق

27المتدولة الشركات1.05% التغير نسبه

10المرتفعة6.111,109,893,378(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره476

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

HBAG8.5008.110-4.59بغداد فندقHBAY38.00041.80010.00بابل فندق

AIPM5.7505.550-3.48اللحوم تسوٌقIBSD3.1003.2504.84الغازٌة  بغداد

BELF0.3100.300-3.23اٌالف مصرفIHLI0.2600.2703.85الصناعٌة الهالل

BIIB0.4900.480-2.04االسالمً  المصرفIIDP1.0001.0303.00للتمور  العراقٌة

SBPT17.00016.750-1.47الركاب لنقل بغدادBCOI0.4600.4702.17التجاري المصرف

HPAL12.60012.590-0.08فلسطٌن فندقBNOI0.4700.4802.13االهلً المصرف

INCP0.5500.5601.82الكٌمٌاوٌة الصناعات

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)

IBSD483,298,58643.53.250الغازٌة  بغدادIHLI505,034,37639.10.270الصناعٌة الهالل

BBOB194,227,25217.50.620بغداد مصرفBBOB313,269,76224.20.620بغداد مصرف

IHLI132,188,93811.90.270الصناعٌة الهاللBIME175,000,00013.50.320االوسط الشرق مصرف

HBAY97,366,2878.841.800بابل فندقIBSD149,665,36211.63.250الغازٌة  بغداد

BIME56,000,0005.00.320االوسط الشرق مصرفBIBI37,082,4292.90.460االستثمار مصرف

TASC29,105,8202.65.950سٌل اسٌاIIDP22,678,2401.81.030للتمور  العراقٌة

IIDP23,163,7052.11.030للتمور  العراقٌةBGUC17,200,0021.30.340الخلٌج مصرف

1,219,930,17194.391,015,350,58891.48

1,109,893,378الكلي مجموع1,292,406,364الكلي 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

2018/1/31

 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 عدد2,575,488

3المتدولة الشركات

0المرتفعة7,570,134

1المنخفضة

2المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF21.00020.510-2.33االلعاب لمدن الموصل

SAEI0.5000.5000.00العقارية  االمين

HASH7.0007.0000.00اشور 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)

SMOF5,439,03471.820.510االلعاب لمدن الموصلSAEI2,162,20084.00.500العقارية  االمين

SAEI1,081,10014.30.500العقارية  االمينSMOF263,28810.220.510االلعاب لمدن الموصل

HASH1,050,00013.97.000اشور فندقHASH150,0005.87.000اشور فندق

2,575,488100.007,570,134100.00

7,570,134الكلي مجموع2,575,488الكلي 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

2018/1/31

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


