
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

601.00االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد602.43576,927,743 االغالق

27المتدولة الشركات0.24% التغير نسبه

9المرتفعة1.43409,890,100(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره330

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.2300.220-4.35بابل مصرفIRMC7.7008.0003.90الجاهزة االلبسة

BELF0.2400.230-4.17ايالف مصرفIMOS5.5005.7003.64الحديثة الخياطة

TASC8.2408.000-2.91سيل اسياBIBI0.4100.4202.44االستثمار مصرف

IHLI0.4500.440-2.22الصناعية الهاللBIIB0.4400.4502.27االسالمي  المصرف

BBOB0.4900.480-2.04بغداد مصرفHNTI7.8707.9601.14السياحية االستثمارات

INCP0.7900.780-1.27الكيمياوية الصناعاتAIPM4.7504.8001.05اللحوم تسويق

IKLV1.9101.900-0.52اللقاحات النتاج الكنديSKTA4.7504.7800.63الكرخ العاب مدينة

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)

BBOB156,407,94738.20.480بغداد مصرفBBOB325,849,89056.50.480بغداد مصرف

IBSD84,963,94920.74.060الغازية  بغدادBIME120,501,25120.90.220االوسط الشرق مصرف

TASC62,521,79915.38.000سيل اسياIHLI23,000,0004.00.440الصناعية الهالل

BIME26,510,2756.50.220االوسط الشرق مصرفBBAY21,500,0003.70.220بابل مصرف

IMIB14,008,7503.42.580والدراجات المعدنيةIBSD20,902,4093.64.060الغازية  بغداد

IHLI10,120,0002.50.440الصناعية الهاللBIBI15,003,1672.60.420االستثمار مصرف

SKTA8,997,0002.24.780الكرخ العاب مدينةBNOR10,000,0001.70.150الشمال مصرف

536,756,71793.04363,529,72088.69

409,890,100الكلي مجموع576,927,743الكلي 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

2018/5/22

 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 عدد6,600,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة6,400,000

1المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

MTNN1.0000.800-20.00المالي للتحويل النور

MTAH1.0001.0000.00المالي للتحويل الحرير

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)

MTAH5,600,00087.51.000المالي للتحويل الحريرMTAH5,600,00084.81.000المالي للتحويل الحرير

MTNN800,00012.50.800المالي للتحويل النورMTNN1,000,00015.20.800المالي للتحويل النور

6,600,000100.006,400,000100.00

6,400,000الكلي مجموع6,600,000الكلي 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

2018/5/22

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


