
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

564.26االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد566.371,291,379,863 االغالق

32المتدولة الشركات0.37% التغير نسبه

8المرتفعة2.11875,871,316(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

13المستقره413
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AIPM5.6005.040-10.00اللحوم تسوٌقBIIB0.4600.4804.35االسالمً  المصرف

BBAY0.2800.270-3.57بابل مصرفBELF0.3000.3103.33اٌالف مصرف

IKLV1.0901.060-2.75اللقاحات النتاج الكنديBIME0.3100.3203.23االوسط الشرق مصرف

IMOS5.8605.700-2.73الحدٌثة الخٌاطةIIDP0.9701.0003.09للتمور  العراقٌة

INCP0.5800.570-1.72الكٌمٌاوٌة الصناعاتBGUC0.3300.3403.03الخلٌج مصرف

BROI0.6600.650-1.52األئتمان مصرفBMNS0.7400.7602.70المنصور مصرف

SBPT16.99016.750-1.41الركاب لنقل بغدادNGIR0.5600.5701.79للتأمٌن الخلٌج
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( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BIME172,765,23919.70.320االوسط الشرق مصرفBIME546,141,37342.30.320االوسط الشرق مصرف

TASC161,403,35018.45.480سٌل اسٌاBBOB251,250,00019.50.600بغداد مصرف

BBOB150,750,00017.20.600بغداد مصرفINCP82,650,0006.40.570الكٌمٌاوٌة الصناعات

IIDP70,323,2608.01.000للتمور  العراقٌةIIDP70,950,0005.51.000للتمور  العراقٌة

BMNS53,667,9996.10.760المنصور مصرفBMNS70,125,6565.40.760المنصور مصرف

INCP47,344,0005.40.570الكٌمٌاوٌة الصناعاتBIBI68,364,8745.30.440االستثمار مصرف

SMRI44,879,5085.11.940العقارٌة  المعمورةBCOI30,000,0002.30.450التجاري المصرف

1,119,481,90386.69701,133,35580.05

875,871,316الكلي مجموع1,291,379,863الكلي 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

2018/1/24

 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
 

25المدرجة الشركات عدد26,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة541,250

1المنخفضة

0المستقره3
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SMOF21.42020.500-4.30االلعاب لمدن الموصل

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)

SMOF541,250100.020.500االلعاب لمدن الموصلSMOF26,000100.020.500االلعاب لمدن الموصل

26,000100.00541,250100.00

541,250الكلي مجموع26,000الكلي 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

2018/1/24

 خسارة االكثر
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website: www.isc.gov.iq


