
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

565.65االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد565.08712,667,188 االغالق

31المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

5المرتفعة0.57518,931,866-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

18المستقره485
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SBPT17.20016.600-3.49الركاب لنقل بغدادIKLV1.1001.21010.00اللقاحات النتاج الكندي

AIPM6.2006.000-3.23اللحوم تسوٌقIIDP1.0001.0404.00للتمور  العراقٌة

BCOI0.4600.450-2.17التجاري المصرفBASH0.3100.3203.23اشور مصرف

BIIB0.4800.470-2.08االسالمً  المصرفIMOS5.6505.7000.88الحدٌثة الخٌاطة

HMAN11.70011.470-1.97المنصور فندقIITC8.1108.1200.12للسجاد العراقٌة

SKTA4.6004.510-1.96الكرخ العاب مدٌنة

INCP0.6000.590-1.67الكٌمٌاوٌة الصناعات
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الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

IIDP122,764,92723.71.040للتمور  العراقٌةIHLI117,538,12516.50.280الصناعٌة الهالل

IKLV89,894,73817.31.210اللقاحات النتاج الكنديIIDP115,602,20716.21.040للتمور  العراقٌة

INCP54,409,55310.50.590الكٌمٌاوٌة الصناعاتBIME94,985,32313.30.320االوسط الشرق مصرف

BIBI38,270,0007.40.430االستثمار مصرفINCP92,219,58112.90.590الكٌمٌاوٌة الصناعات

IHLI32,910,6756.30.280الصناعٌة الهاللBIBI89,000,00012.50.430االستثمار مصرف

BIME30,395,3035.90.320االوسط الشرق مصرفIKLV74,293,17210.41.210اللقاحات النتاج الكندي

TASC18,303,3593.55.500سٌل اسٌاBASH46,077,9636.50.320اشور مصرف

629,716,37188.36386,948,55574.57

518,931,866الكلي مجموع712,667,188الكلي 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

2018/1/18

 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 عدد15,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة183,450

0المنخفضة

1المستقره2
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 نسبة

% التغير

HASH7.0507.5006.38اشور فندق

SMOF21.69021.6900.00االلعاب 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)

SMOF108,45059.121.690االلعاب لمدن الموصلHASH10,00066.77.500اشور فندق

HASH75,00040.97.500اشور فندقSMOF5,00033.321.690االلعاب لمدن الموصل

15,000100.00183,450100.00

183,450الكلي مجموع15,000الكلي 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

2018/1/18

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


