
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

568.93االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد568.04717,481,964 االغالق

24المتدولة الشركات0.16-% التغير نسبه

3المرتفعة0.89476,950,146-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

12المستقره262
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الشركة اسم
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

AIPM4.9004.410-10.00اللحوم تسويقIMOS4.9505.4409.90الحديثة الخياطة

BGUC0.3600.350-2.78الخليج مصرفBASH0.3100.3409.68اشور مصرف

BIBI0.4200.410-2.38االستثمار مصرفINCP0.5700.5801.75الكيمياوية الصناعات

SBPT17.90017.500-2.23الركاب لنقل بغداد

BBOB0.6200.610-1.61بغداد مصرف

BROI0.6700.660-1.49األئتمان مصرف

HBAG8.2008.100-1.22بغداد فندق

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)

BBOB171,290,96235.90.610بغداد مصرفBBOB280,788,46239.10.610بغداد مصرف

BGUC89,646,70018.80.350الخليج مصرفBGUC255,270,00035.60.350الخليج مصرف

IMOS50,840,56410.75.440الحديثة الخياطةBIBI38,000,0005.30.410االستثمار مصرف

HNTI33,475,0007.06.500السياحية االستثماراتBASH37,014,2805.20.340اشور مصرف

BSUC24,390,0005.10.900سومر مصرفBSUC27,100,0003.80.900سومر مصرف

HMAN16,092,7603.410.700المنصور فندقINCP19,048,7642.70.580الكيمياوية الصناعات

BIBI15,580,0003.30.410االستثمار مصرفIMOS9,489,4441.35.440الحديثة الخياطة

666,710,95092.92401,315,98684.14

476,950,146الكلي مجموع717,481,964الكلي 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

2018/1/9

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

29المدرجة الشركات عدد510,000المتداولة االسهم عدد

2المتدولة الشركات

0المرتفعة680,000 التداول حجم

0المنخفضة

2المستقره2
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 نسبة

% التغير

BINI1.0001.0000.00االسالمي العراق نور مصرف

SMOF18.00018.0000.00االلعاب لمدن الموصل
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 رمز

الشركة
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 الى النسبة
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BINI500,00073.51.000االسالمي العراق نور مصرفBINI500,00098.01.000االسالمي العراق نور مصرف

SMOF180,00026.518.000االلعاب لمدن الموصلSMOF10,0002.018.000االلعاب لمدن الموصل

510,000100.00680,000100.00

680,000الكلي مجموع510,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

العقود عدد

2018/1/9

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