
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

577.84االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد571.22544,632,304 االغالق

29المتدولة الشركات1.15-% التغير نسبه

4المرتفعة6.62367,928,973-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

11المستقره358

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

AIPM7.1506.440-9.93اللحوم تسوٌقSBPT16.28017.9009.95الركاب لنقل بغداد

IRMC11.80011.030-6.53الجاهزة االلبسةTASC5.3205.7508.08سٌل اسٌا

TZNI3.2503.100-4.62لالتصاالت الخاتمIITC8.1308.5004.55للسجاد العراقٌة

BNOI0.4700.450-4.26االهلً المصرفIMOS4.9005.0503.06الحدٌثة الخٌاطة

BCOI0.4900.470-4.08التجاري المصرف

HKAR1.0801.040-3.70كربالء فنادق

IBSD2.6802.600-2.99الغازٌة  بغداد

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)

BBOB79,133,86221.50.600بغداد مصرفBIME200,599,99536.80.350االوسط الشرق مصرف

TASC73,636,46220.05.750سٌل اسٌاBBOB131,889,77024.20.600بغداد مصرف

BIME68,218,99818.50.350االوسط الشرق مصرفBGUC119,000,00021.80.370الخلٌج مصرف

BGUC43,260,00011.80.370الخلٌج مصرفBBAY18,400,0003.40.290بابل مصرف

HMAN15,324,7504.210.900المنصور فندقBIBI17,664,0963.20.410االستثمار مصرف

IITC13,787,4503.78.500للسجاد العراقٌةTASC12,934,9362.45.750سٌل اسٌا

HISH12,360,0003.412.000عشتار فنادقIIDP6,550,0001.20.880للتمور  العراقٌة

507,038,79793.10305,721,52283.09

367,928,973الكلي مجموع544,632,304الكلي 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

2018/1/3

 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
 

29المدرجة الشركات عدد398,739

1المتدولة الشركات

1المرتفعة7,064,816

0المنخفضة

0المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF14.52020.00037.74االلعاب لمدن الموصل

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)

SMOF7,064,816100.020.000االلعاب لمدن الموصلSMOF398,739100.020.000االلعاب لمدن الموصل

398,739100.007,064,816100.00

7,064,816الكلي مجموع398,739الكلي 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

2018/1/3

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


