
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

564.49االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد564.85293,151,993 االغالق

25المتدولة الشركات0.06% التغير نسبه

5المرتفعة0.36253,823,884(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

13المستقره204
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IMOS5.7005.500-3.51الحدٌثة الخٌاطةAIPM3.9704.3609.82اللحوم تسوٌق

BBAY0.2900.280-3.45بابل مصرفBASH0.3300.3403.03اشور مصرف

BIIB0.4800.470-2.08االسالمً  المصرفHMAN10.72010.9001.68المنصور فندق

BROI0.6700.660-1.49األئتمان مصرفBMNS0.7700.7801.30المنصور مصرف

SKTA4.4504.400-1.12الكرخ العاب مدٌنةNDSA0.9700.9801.03للتأمٌن السالم دار

IITC8.0608.010-0.62للسجاد العراقٌة

HBAG8.1108.100-0.12بغداد فندق
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BBOB100,702,46039.70.610بغداد مصرفBBOB165,086,00056.30.610بغداد مصرف

IBSD22,701,5838.92.640الغازٌة  بغدادBIBI32,900,00011.20.410االستثمار مصرف

BSUC21,420,0008.40.900سومر مصرفBSUC23,800,0008.10.900سومر مصرف

HMAN18,031,0007.110.900المنصور فندقBCOI20,315,0006.90.460التجاري المصرف

AIPM13,645,9895.44.360اللحوم تسوٌقIBSD8,581,7552.92.640الغازٌة  بغداد

BIBI13,489,0005.30.410االستثمار مصرفBASH6,700,0002.30.340اشور مصرف

IMOS12,787,7505.05.500الحدٌثة الخٌاطةSMRI5,568,6461.91.870العقارٌة  المعمورة

262,951,40189.70202,777,78279.89

253,823,884الكلي مجموع293,151,993الكلي 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

2018/1/11

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

29المدرجة الشركات عدد320,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة3,032,300

2المنخفضة

0المستقره12
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%  التغير

SMOF18.25018.150-0.55االلعاب لمدن الموصل

HASH7.0006.990-0.14اشور فندق

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)

HASH1,747,50057.66.990اشور فندقHASH250,00078.16.990اشور فندق

SMOF1,284,80042.418.150االلعاب لمدن الموصلSMOF70,00021.918.150االلعاب لمدن الموصل

320,000100.003,032,300100.00

3,032,300الكلي مجموع320,000الكلي 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

2018/1/11

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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website: www.isc.gov.iq


