
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

568.04االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد564.49474,746,226 االغالق

31المتدولة الشركات0.62-% التغير نسبه

6المرتفعة3.55357,939,183-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

12المستقره324

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

SBPT17.50015.750-10.00الركاب لنقل بغدادIMOS5.4405.7004.78الحدٌثة الخٌاطة

AIPM4.4103.970-9.98اللحوم تسوٌقNGIR0.5200.5301.92للتأمٌن الخلٌج

BMFI0.3200.310-3.12الموصل مصرفBROI0.6600.6701.52األئتمان مصرف

BASH0.3400.330-2.94اشور مصرفIBSD2.6202.6400.76الغازٌة  بغداد

BGUC0.3500.340-2.86الخلٌج مصرفHMAN10.70010.7200.19المنصور فندق

BNOI0.4500.440-2.22االهلً المصرفHBAG8.1008.1100.12بغداد فندق

BCOI0.4700.460-2.13التجاري المصرف

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)

BBOB104,146,61829.10.610بغداد مصرفBBOB170,732,16036.00.610بغداد مصرف

HMAN55,123,70015.410.720المنصور فندقBGUC147,415,05831.10.340الخلٌج مصرف

BGUC50,121,12014.00.340الخلٌج مصرفBSUC32,701,0006.90.900سومر مصرف

IMOS42,279,79311.85.700الحدٌثة الخٌاطةBCOI31,818,7176.70.460التجاري المصرف

BSUC29,430,9008.20.900سومر مصرفBASH28,800,0006.10.330اشور مصرف

BCOI14,636,6104.10.460التجاري المصرفBIBI9,825,0002.10.410االستثمار مصرف

BASH9,920,0002.80.330اشور مصرفBMFI9,800,0002.10.310الموصل مصرف

431,091,93590.80305,658,74085.39

357,939,183الكلي مجموع474,746,226الكلي 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

2018/1/10

 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 عدد426,244

1المتدولة الشركات

1المرتفعة8,013,508

0المنخفضة

0المستقره22

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF18.00018.2501.39االلعاب 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)

SMOF8,013,508100.018.250االلعاب لمدن الموصلSMOF426,244100.018.250االلعاب لمدن الموصل

426,244100.008,013,508100.00

8,013,508الكلي مجموع426,244الكلي 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

2018/1/10

ربحية 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


