
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

593.70االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد596.001,873,382,022 االغالق

32المتدولة الشركات0.39% التغير نسبه

14المرتفعة2.30765,027,709(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

13المستقره589
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 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)
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% التغير
الشركة اسم

 رمز
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 السابق االغالق سعر
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

IBPM1.5001.400-6.67التغليف لمواد  بغدادBIIB0.4400.4604.55االسالمي  المصرف

BUND0.1700.160-5.88المتحد المصرفBELF0.2400.2504.17ايالف مصرف

IIDP1.2801.230-3.91للتمور  العراقيةIHLI0.4100.4202.44الصناعية الهالل

TZNI3.3003.200-3.03لالتصاالت الخاتمBCOI0.4300.4402.33التجاري المصرف

TASC8.7508.600-1.71سيل اسياBROI0.4700.4802.13األئتمان مصرف

SKTA5.0005.1002.00الكرخ العاب مدينة

IMIB2.1802.2201.83والدراجات المعدنية

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)

BBOB402,550,33552.60.450بغداد مصرفBBOB875,555,88746.70.450بغداد مصرف

BIME101,872,95713.30.200االوسط الشرق مصرفBIME496,339,78326.50.200االوسط الشرق مصرف

BGUC51,633,5006.70.230الخليج مصرفBGUC220,450,00011.80.230الخليج مصرف

IKLV38,401,8505.01.930اللقاحات النتاج الكنديBCOI81,380,0004.30.440التجاري المصرف

BCOI36,170,7004.70.440التجاري المصرفINCP41,685,0002.20.780الكيمياوية الصناعات

INCP32,524,3004.30.780الكيمياوية الصناعاتIHLI36,585,4682.00.420الصناعية الهالل

IHLI15,365,8972.00.420الصناعية الهاللBUND26,100,0001.40.160المتحد المصرف

1,778,096,13894.91678,519,53888.69

765,027,709الكلي مجموع1,873,382,022الكلي 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

2018/6/10

 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 عدد30,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة420,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)
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 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF14.00014.0000.00االلعاب لمدن الموصل

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)

SMOF420,000100.014.000االلعاب لمدن الموصلSMOF30,000100.014.000االلعاب لمدن الموصل

30,000100.00420,000100.00

420,000الكلي مجموع30,000الكلي 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

2018/6/10

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