
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

571.22االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد572.89443,049,703 االغالق

33المتدولة الشركات0.29% التغير نسبه

8المرتفعة1.67476,594,786(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

14المستقره307

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

AIPM6.4405.800-9.94اللحوم تسوٌقHBAY37.50040.0006.67بابل فندق

IRMC11.03010.250-7.07الجاهزة االلبسةSBPT17.90018.6003.91الركاب لنقل بغداد

IHLI0.2800.270-3.57الصناعٌة الهاللBBOB0.6000.6101.67بغداد مصرف

IITC8.5008.200-3.53للسجاد العراقٌةBKUI1.2801.3001.56كوردستان مصرف

SNUC0.3600.350-2.78للمقاوالت النخبةIIDP0.8800.8901.14للتمور  العراقٌة

HBAG8.3008.100-2.41بغداد فندقIBSD2.6002.6200.77الغازٌة  بغداد

SKTA4.3904.300-2.05الكرخ العاب مدٌنةHNTI6.5006.5100.15السٌاحٌة االستثمارات

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)

BBOB204,005,00042.80.610بغداد مصرفBBOB335,500,00075.70.610بغداد مصرف

HBAY121,861,66225.640.000بابل فندقBCOI20,676,0004.70.470التجاري المصرف

TASC31,239,5506.65.700سٌل اسٌاIIDP19,450,0004.40.890للتمور  العراقٌة

HMAN28,977,7816.110.790المنصور فندقBGUC11,800,0002.70.370الخلٌج مصرف

IBSD26,404,3595.52.620الغازٌة  بغدادIBSD10,138,6942.32.620الغازٌة  بغداد

IIDP17,326,0003.60.890للتمور  العراقٌةBUND6,500,0001.50.230المتحد المصرف

BCOI9,742,7202.00.470التجاري المصرفTASC5,390,0001.25.700سٌل اسٌا

409,454,69492.42439,557,07292.23

476,594,786الكلي مجموع443,049,703الكلي 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

2018/1/4

 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 عدد101,564,370

4المتدولة الشركات

0المرتفعة110,743,510

1المنخفضة

3المستقره22

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF20.00018.500-7.50االلعاب لمدن الموصل

BQAB1.0001.0000.00القابض مصرف

BZII1.0001.0000.00العراق زين مصرف

SAEI0.5000.5000.00العقارية  االمين

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)

BQAB100,000,00090.31.000القابض مصرفBQAB100,000,00098.51.000القابض مصرف

SMOF9,741,5108.818.500االلعاب لمدن الموصلBZII1,000,0001.01.000العراق زين مصرف

BZII1,000,0000.91.000العراق زين مصرفSMOF560,3700.618.500االلعاب لمدن الموصل

SAEI2,0000.0020.500العقارية  االمينSAEI4,0000.0040.500العقارية  االمين

101,564,370100.00110,743,510100.00

110,743,510الكلي مجموع101,564,370الكلي 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

2018/1/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


