
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

593.98االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد588.73528,333,172 االغالق

28المتدولة الشركات0.88-% التغير نسبه

7المرتفعة5.25367,509,006-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

9المستقره273

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.2000.180-10.00بابل مصرفHSAD18.50019.0002.70السدير فندق

BROI0.4700.430-8.51األئتمان مصرفIHLI0.4100.4202.44الصناعية الهالل

BCOI0.4400.410-6.82التجاري المصرفTASC8.6008.7902.21سيل اسيا

BNOR0.1500.140-6.67الشمال مصرفAMEF8.6008.7501.74االوسط الشرق اسماك

BUND0.1700.160-5.88المتحد المصرفSKTA4.7804.8401.26الكرخ العاب مدينة

HBAY60.00056.500-5.83بابل فندقIMIB2.2702.2800.44والدراجات المعدنية

BGUC0.2300.220-4.35الخليج مصرفIBSD4.1404.1500.24الغازية  بغداد

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)

HNTI106,120,00028.97.580السياحية االستثماراتBBOB201,073,47238.10.420بغداد مصرف

BBOB84,456,62323.00.420بغداد مصرفBIME103,997,89619.70.200االوسط الشرق مصرف

INCP22,486,1606.10.770الكيمياوية الصناعاتBCOI50,550,0009.60.410التجاري المصرف

SKTA21,008,7605.74.840الكرخ العاب مدينةINCP29,202,8055.50.770الكيمياوية الصناعات

BCOI20,980,5005.70.410التجاري المصرفBNOR27,000,0005.10.140الشمال مصرف

BIME20,799,5795.70.200االوسط الشرق مصرفBROI19,000,0003.60.430األئتمان مصرف

IBSD17,476,3184.84.150الغازية  بغدادIHLI19,000,0003.60.420الصناعية الهالل

449,824,17385.14293,327,94079.82

367,509,006الكلي مجموع528,333,172الكلي 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

2018/6/4

 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 عدد5,746,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة69,923,750

2المنخفضة

2المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BZII1.2601.030-18.25العراق زين مصرف

HASH7.7907.000-10.14اشور فندق

SMOF13.00013.0000.00االلعاب لمدن الموصل

BQAB1.0001.0000.00القابض مصرف

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)

SMOF69,368,00099.213.000االلعاب لمدن الموصلSMOF5,336,00092.913.000االلعاب لمدن الموصل

BZII250,7500.41.030العراق زين مصرفBZII225,0003.91.030العراق زين مصرف

BQAB165,0000.21.000القابض مصرفBQAB165,0002.91.000القابض مصرف

HASH140,0000.27.000اشور فندقHASH20,0000.37.000اشور فندق

5,746,000100.0069,923,750100.00

69,923,750الكلي مجموع5,746,000الكلي 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

2018/6/4

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


