
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

564.39االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد566.87464,190,485 االغالق

28المتدولة الشركات0.44% التغير نسبه

11المرتفعة2.48411,838,209(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

12المستقره367
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BMNS0.7700.760-1.30المنصور مصرفIKLV0.9101.0009.89اللقاحات النتاج الكندي

TASC5.5505.500-0.90سٌل اسٌاAIPM5.2605.7809.89اللحوم تسوٌق

IMOS5.5505.500-0.90الحدٌثة الخٌاطةSBPT16.00017.2007.50الركاب لنقل بغداد

BNAI1.2101.200-0.83االسالمً الوطنً المصرفBIBI0.4100.4304.88االستثمار مصرف

SKTA4.5704.550-0.44الكرخ العاب مدٌنةIRMC10.59011.0003.87الجاهزة االلبسة

NGIR0.5400.5603.70للتأمٌن الخلٌج

BCOI0.4500.4602.22التجاري المصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد
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 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

IKLV99,279,61224.11.000اللقاحات النتاج الكنديIKLV100,592,14021.71.000اللقاحات النتاج الكندي

TASC58,191,00014.15.500سٌل اسٌاBIIB87,572,70718.90.470االسالمً  المصرف

BIIB41,194,67210.00.470االسالمً  المصرفBIBI74,238,38816.00.430االستثمار مصرف

BIBI31,616,5077.70.430االستثمار مصرفBGUC43,500,0009.40.350الخلٌج مصرف

IBSD25,989,9826.32.660الغازٌة  بغدادIIDP27,550,0005.90.910للتمور  العراقٌة

IIDP25,428,0006.20.910للتمور  العراقٌةBSUC24,842,0005.40.900سومر مصرف

BSUC22,357,8005.40.900سومر مصرفBASH21,350,0004.60.320اشور مصرف

379,645,23581.79304,057,57473.83

411,838,209الكلي مجموع464,190,485الكلي 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

2018/1/16

 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 عدد445,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة7,270,000

0المنخفضة

1المستقره12
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% التغير

SMOF20.75021.2402.36االلعاب لمدن الموصل

HASH6.9906.9900.00اشور 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)

SMOF6,221,75085.621.240االلعاب لمدن الموصلSMOF295,00066.321.240االلعاب لمدن الموصل

HASH1,048,25014.46.990اشور فندقHASH150,00033.76.990اشور فندق

445,000100.007,270,000100.00

7,270,000الكلي مجموع445,000الكلي 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

2018/1/16

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


