
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

563.61االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد564.39375,079,114 االغالق

28المتدولة الشركات0.14% التغير نسبه

13المرتفعة0.78403,986,652(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

12المستقره321
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(دٌنار)
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الشركة اسم
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 السابق االغالق سعر

(دٌنار)
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( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

BMNS0.7800.770-1.28المنصور مصرفAIPM4.7905.2609.81اللحوم تسوٌق

SMRI1.8601.840-1.08العقارٌة  المعمورةIKLV0.8300.9109.64اللقاحات النتاج الكندي

HBAY38.52038.200-0.83بابل فندقHMAN11.01011.8007.18المنصور فندق

IIDP0.8600.9105.81للتمور  العراقٌة

IMOS5.2505.5505.71الحدٌثة الخٌاطة

SKTA4.4004.5703.86الكرخ العاب مدٌنة

INCP0.5600.5803.57الكٌمٌاوٌة 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)

IBSD98,583,85124.42.630الغازٌة  بغدادBBOB108,000,00028.80.610بغداد مصرف

IKLV78,703,62019.50.910اللقاحات النتاج الكنديIKLV86,487,49423.10.910اللقاحات النتاج الكندي

BBOB65,860,00016.30.610بغداد مصرفIBSD37,484,35410.02.630الغازٌة  بغداد

HMAN31,840,4007.911.800المنصور فندقBIBI35,745,9359.50.410االستثمار مصرف

BSUC20,726,4085.10.900سومر مصرفBSUC23,029,3426.10.900سومر مصرف

HISH16,050,1324.012.000عشتار فنادقBCOI15,896,4284.20.450التجاري المصرف

BIBI14,655,8333.60.410االستثمار مصرفBASH15,000,0004.00.320اشور مصرف

321,643,55385.75326,420,24480.80

403,986,652الكلي مجموع375,079,114الكلي 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

2018/1/15

 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 عدد272,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة5,763,900

0المنخفضة

0المستقره16

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF20.60020.7500.73االلعاب 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)

SMOF5,763,900100.020.750االلعاب لمدن الموصلSMOF272,000100.020.750االلعاب لمدن الموصل

272,000100.005,763,900100.00

5,763,900الكلي مجموع272,000الكلي 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

2018/1/15

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


