
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

596.76االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد598.66935,734,590 االغالق

31المتدولة الشركات0.32% التغير نسبه

5المرتفعة1.90595,140,878(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

18المستقره405

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

BNOI0.5200.470-9.62االهلي المصرفBIME0.2000.2105.00االوسط الشرق مصرف

AIPM4.7004.600-2.13اللحوم تسويقBROI0.4900.5104.08األئتمان مصرف

NDSA0.9300.920-1.08للتأمين السالم دارBBOB0.4600.4702.17بغداد مصرف

TASC8.6008.550-0.58سيل اسياIBSD4.1504.1800.72الغازية  بغداد

IRMC8.7508.700-0.57الجاهزة االلبسةSKTA5.1205.1300.20الكرخ العاب مدينة

SMRI1.8501.840-0.54العقارية  المعمورة

IKLV1.8601.850-0.54اللقاحات النتاج الكندي

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)

BBOB186,263,35031.30.470بغداد مصرفBBOB396,305,00042.40.470بغداد مصرف

IBSD107,741,21018.14.180الغازية  بغدادBIBI125,009,28813.40.430االستثمار مصرف

BIBI52,933,9018.90.430االستثمار مصرفBNOI94,419,19810.10.470االهلي المصرف

BNOI47,191,5997.90.470االهلي المصرفBIME84,671,4649.00.210االوسط الشرق مصرف

TASC43,781,5007.48.550سيل اسياBBAY49,850,0005.30.190بابل مصرف

INCP28,474,9474.80.780الكيمياوية الصناعاتBCOI41,001,9134.40.440التجاري المصرف

BCOI18,040,8423.00.440التجاري المصرفINCP36,762,8693.90.780الكيمياوية الصناعات

828,019,73288.49484,427,34981.40

595,140,878الكلي مجموع935,734,590الكلي 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

2018/6/12

 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 عدد543,911

4المتدولة الشركات

1المرتفعة3,484,100

0المنخفضة

3المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF14.00014.5003.57االلعاب لمدن الموصل

HASH7.0007.0000.00اشور فندق

VAMF1.1501.1500.00لالستثمار االمين

VBAT0.7000.7000.00لالستثمار الباتك

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)

SMOF2,536,65072.814.500االلعاب لمدن الموصلSMOF175,91132.314.500االلعاب لمدن الموصل

HASH700,00020.17.000اشور فندقVBAT135,00024.80.700لالستثمار الباتك

VAMF152,9504.41.150لالستثمار االمينVAMF133,00024.51.150لالستثمار االمين

VBAT94,5002.70.700لالستثمار الباتكHASH100,00018.47.000اشور فندق

543,911100.003,484,100100.00

3,484,100الكلي مجموع543,911الكلي 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

2018/6/12

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


