
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

561.98االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد560.38684,556,338 االغالق

28المتدولة الشركات0.28-% التغير نسبه

4المرتفعة1.60613,710,763-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

11المستقره353
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%  التغٌر

IKLV1.0901.020-6.42اللقاحات النتاج الكنديBIBI0.4300.4402.33االستثمار مصرف

AIPM5.4105.100-5.73اللحوم تسوٌقHBAG8.1508.3001.84بغداد فندق

BUND0.2300.220-4.35المتحد المصرفHMAN11.29011.4000.97المنصور فندق

IIDP1.0300.990-3.88للتمور  العراقٌةIBSD2.6402.6500.38الغازٌة  بغداد

IHLI0.2800.270-3.57الصناعٌة الهالل

BGUC0.3400.330-2.94الخلٌج مصرف

BIIB0.4700.460-2.13االسالمً  المصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة
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( %) الكلً

 سعر

 االغالق
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

HBAY133,735,14721.838.000بابل فندقBIME253,310,36037.00.310االوسط الشرق مصرف

TASC95,207,37315.55.480سٌل اسٌاBBOB131,245,00019.20.600بغداد مصرف

BBOB78,747,00012.80.600بغداد مصرفIHLI80,000,00011.70.270الصناعٌة الهالل

BIME78,526,21212.80.310االوسط الشرق مصرفBIBI48,238,0457.00.440االستثمار مصرف

IKLV36,947,1406.01.020اللقاحات النتاج الكنديIKLV36,171,4805.31.020اللقاحات النتاج الكندي

IIDP33,068,7355.40.990للتمور  العراقٌةIIDP33,089,7214.80.990للتمور  العراقٌة

IHLI21,600,0003.50.270الصناعٌة الهاللTASC17,326,3862.55.480سٌل اسٌا

599,380,99287.56477,831,60677.86

613,710,763الكلي مجموع684,556,338الكلي 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

2018/1/22

 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 عدد144,203,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة93,794,260

1المنخفضة

1المستقره8
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 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF21.49021.420-0.33االلعاب لمدن الموصل

MTAH0.6500.6500.00المالي للتحويل الحرير

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)

MTAH93,730,00099.90.650المالي للتحويل الحريرMTAH144,200,000100.00.650المالي للتحويل الحرير

SMOF64,2600.121.420االلعاب لمدن الموصلSMOF3,0000.00221.420االلعاب لمدن الموصل

144,203,000100.0093,794,260100.00

93,794,260الكلي مجموع144,203,000الكلي 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

2018/1/22

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


