
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

574.57االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد576.851,051,808,122 االغالق

32المتدولة الشركات0.40% التغير نسبه

6المرتفعة2.28896,981,961(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

17المستقره486

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

IHLI0.2700.260-3.70الصناعٌة الهاللBBAY0.2700.2803.70بابل مصرف

BIME0.3300.320-3.03االوسط الشرق مصرفIMOS5.7005.9003.51الحدٌثة الخٌاطة

IIDP1.0000.980-2.00للتمور  العراقٌةHNTI6.6006.8203.33السٌاحٌة االستثمارات

INCP0.5700.560-1.75الكٌمٌاوٌة الصناعاتBKUI1.2301.2703.25كوردستان مصرف

HBAG8.1508.010-1.72بغداد فندقBIIB0.4700.4802.13االسالمً  المصرف

SMRI1.9301.900-1.55العقارٌة  المعمورةTASC5.7905.8000.17سٌل اسٌا

IKLV1.0601.050-0.94اللقاحات النتاج الكندي

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BBOB220,624,29024.60.600بغداد مصرفBBOB367,707,15035.00.600بغداد مصرف

IBSD205,218,42322.92.990الغازٌة  بغدادBIME179,757,79917.10.320االوسط الشرق مصرف

BKUI169,460,33418.91.270كوردستان مصرفBKUI133,433,33412.71.270كوردستان مصرف

BIME58,592,4966.50.320االوسط الشرق مصرفNAHF93,305,7828.90.400للتأمٌن االهلٌة

TASC52,833,7135.95.800سٌل اسٌاIBSD67,447,9316.42.990الغازٌة  بغداد

NAHF37,322,3134.20.400للتأمٌن االهلٌةBIBI44,471,8924.20.450االستثمار مصرف

IKLV24,355,8132.71.050اللقاحات النتاج الكنديIHLI26,685,2342.50.260الصناعٌة الهالل

912,809,12286.78768,407,38185.67

896,981,961الكلي مجموع1,051,808,122الكلي 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

2018/1/29

 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
 

28المدرجة الشركات عدد4,340,000

3المتدولة الشركات

2المرتفعة4,100,250

0المنخفضة

1المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BZII1.0001.15015.00العراق زين مصرف

SMOF20.00020.5002.50االلعاب لمدن الموصل

SAEI0.5000.5000.00العقارية  االمين

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)

SAEI1,510,00036.80.500العقارية  االمينSAEI3,000,00069.10.500العقارية  االمين

BZII1,477,75036.01.150العراق زين مصرفBZII1,285,00029.61.150العراق زين مصرف

SMOF1,112,50027.120.500االلعاب لمدن الموصلSMOF55,0001.320.500االلعاب لمدن الموصل

4,340,000100.004,100,250100.00

4,100,250الكلي مجموع4,340,000الكلي 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

2018/1/29

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


