
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

564.85االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد563.61454,655,773 االغالق

28المتدولة الشركات0.22-% التغير نسبه

4المرتفعة1.24411,216,322-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

12المستقره288

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

BASH0.3400.320-5.88اشور مصرفAIPM4.3604.7909.86اللحوم تسوٌق

IMOS5.5005.250-4.55الحدٌثة الخٌاطةIKLV0.7600.8309.21اللقاحات النتاج الكندي

HBAY40.00038.520-3.70بابل فندقBGUC0.3400.3502.94الخلٌج مصرف

INCP0.5800.560-3.45الكٌمٌاوٌة الصناعاتHMAN10.90011.0101.01المنصور فندق

BCOI0.4600.450-2.17التجاري المصرف

SBPT15.75015.500-1.59الركاب لنقل بغداد

TASC5.5705.500-1.26سٌل اسٌا

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)

BBOB126,148,00030.70.610بغداد مصرفBBOB206,800,00045.50.610بغداد مصرف

HMAN60,269,00014.711.010المنصور فندقBCOI85,320,28618.80.450التجاري المصرف

TASC50,671,99712.35.500سٌل اسٌاBASH53,400,00011.70.320اشور مصرف

BCOI38,596,1299.40.450التجاري المصرفBSUC25,815,5215.70.900سومر مصرف

BSUC23,233,9695.70.900سومر مصرفIKLV10,887,5012.40.830اللقاحات النتاج الكندي

IBSD18,576,2704.52.630الغازٌة  بغدادBMFI10,350,0002.30.310الموصل مصرف

BASH17,163,0004.20.320اشور مصرفBIBI10,000,0002.20.410االستثمار مصرف

402,573,30888.54334,658,36481.38

411,216,322الكلي مجموع454,655,773الكلي 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

2018/1/14

 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 عدد1,700,752,606

2المتدولة الشركات

1المرتفعة1,714,979,810

0المنخفضة

1المستقره29

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF18.15020.60013.50االلعاب لمدن الموصل

BQAB1.0001.0000.00القابض مصرف

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)

BQAB1,700,000,00099.11.000القابض مصرفBQAB1,700,000,00099.961.000القابض مصرف

SMOF14,979,8100.920.600االلعاب لمدن الموصلSMOF752,6060.0420.600االلعاب لمدن الموصل

1,700,752,606100.001,714,979,810100.00

1,714,979,810الكلي مجموع1,700,752,606الكلي 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

2018/1/14

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


