
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

602.43االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد601.90819,285,951 االغالق

31المتدولة الشركات0.09-% التغير نسبه

6المرتفعة0.53520,338,619-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

16المستقره297

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

HTVM5.6305.250-6.75الموصل سدIRMC8.0008.80010.00الجاهزة االلبسة

BASH0.2700.260-3.70اشور مصرفTZNI3.1003.3006.45لالتصاالت الخاتم

IIDP1.2001.160-3.33للتمور  العراقيةBBAY0.2200.2304.55بابل مصرف

IKLV1.9001.850-2.63اللقاحات النتاج الكنديINCP0.7800.7901.28الكيمياوية الصناعات

IBPM1.5301.500-1.96التغليف لمواد  بغدادIITC7.9508.0000.63للسجاد العراقية

IMIB2.5802.530-1.94والدراجات المعدنيةAIRP8.0008.0500.63الزراعية المنتجات

BMNS0.8500.840-1.18المنصور مصرفSMRI1.8501.840-0.54العقارية  المعمورة

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)

BBOB338,268,76765.00.480بغداد مصرفBBOB704,726,59886.00.480بغداد مصرف

IBSD39,679,0307.64.060الغازية  بغدادINCP29,073,7673.50.790الكيمياوية الصناعات

IMIB36,556,5807.02.530والدراجات المعدنيةIMIB14,314,7211.72.530والدراجات المعدنية

INCP22,908,1514.40.790الكيمياوية الصناعاتBIME11,000,0001.30.220االوسط الشرق مصرف

TASC15,324,9032.98.000سيل اسياIBSD9,767,5361.24.060الغازية  بغداد

IRMC11,287,3302.28.800الجاهزة االلبسةBSUC9,100,0001.10.900سومر مصرف

IITC8,817,0441.78.000للسجاد العراقيةIHLI8,050,0001.00.440الصناعية الهالل

786,032,62295.94472,841,80490.87

520,338,619الكلي مجموع819,285,951الكلي 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

2018/5/23

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد6,820,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة6,363,200

2المنخفضة

1المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

MTNN0.8000.700-12.50المالي للتحويل النور

SAEI0.7700.760-1.30العقارية  االمين

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)

MTAH5,000,00078.61.000المالي للتحويل الحريرMTAH5,000,00073.31.000المالي للتحويل الحرير

SAEI1,013,20015.90.760العقارية  االمينSAEI1,320,00019.40.760العقارية  االمين

MTNN350,0005.50.700المالي للتحويل النورMTNN500,0007.30.700المالي للتحويل النور

6,820,000100.006,363,200100.00

6,363,200الكلي مجموع6,820,000الكلي 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

2018/5/23

التداول حجم  المتداولة االسهم عدد 

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


