
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

566.87االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد565.65471,464,866 االغالق

32المتدولة الشركات0.22-% التغير نسبه

13المرتفعة1.22374,263,044-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

14المستقره403
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BIME0.3500.320-8.57االوسط الشرق مصرفIKLV1.0001.10010.00اللقاحات النتاج الكندي

BASH0.3200.310-3.12اشور مصرفIIDP0.9101.0009.89للتمور  العراقٌة

BGUC0.3500.340-2.86الخلٌج مصرفAIPM5.7806.2007.27اللحوم تسوٌق

BMNS0.7600.740-2.63المنصور مصرفIHLI0.2700.2803.70الصناعٌة الهالل

HMAN11.80011.700-0.85المنصور فندقINCP0.5800.6003.45الكٌمٌاوٌة الصناعات

BMFI0.3100.3203.23الموصل مصرف

IMOS5.5005.6502.73الحدٌثة الخٌاطة

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة
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( %) الكلً
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 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

IIDP122,649,39432.81.000للتمور  العراقٌةIIDP126,526,51026.81.000للتمور  العراقٌة

IKLV33,743,7529.01.100اللقاحات النتاج الكنديBIME100,241,92121.30.320االوسط الشرق مصرف

BIME32,337,4158.60.320االوسط الشرق مصرفBGUC32,000,0006.80.340الخلٌج مصرف

IMOS25,514,7506.85.650الحدٌثة الخٌاطةBMNS32,000,0006.80.740المنصور مصرف

BMNS23,975,0006.40.740المنصور مصرفIKLV30,712,7296.51.100اللقاحات النتاج الكندي

IBSD17,809,7304.82.660الغازٌة  بغدادBBAY29,500,0006.30.280بابل مصرف

AIPM16,845,1504.56.200اللحوم تسوٌقBIBI28,000,0005.90.430االستثمار مصرف

378,981,16080.38272,875,19172.91

374,263,044الكلي مجموع471,464,866الكلي 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

2018/1/17

 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 عدد2,195,288

3المتدولة الشركات

2المرتفعة11,512,595

0المنخفضة

1المستقره25
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الشركة
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(دينار)

 سعر

 االغالق
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% التغير

SMOF21.24021.6902.12االلعاب لمدن الموصل

HASH6.9907.0500.86اشور فندق

BZII1.0001.0000.00العراق زين مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

SMOF8,507,59573.921.690االلعاب لمدن الموصلBZII1,600,00072.91.000العراق زين مصرف

BZII1,600,00013.91.000العراق زين مصرفSMOF395,28818.021.690االلعاب لمدن الموصل

HASH1,405,00012.27.050اشور فندقHASH200,0009.17.050اشور فندق

2,195,288100.0011,512,595100.00

11,512,595الكلي مجموع2,195,288الكلي 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

2018/1/17

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


