
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

588.10االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد585.48601,853,310 االغالق

23المتدولة الشركات0.45-% التغير نسبه

4المرتفعة2.62313,778,563-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

6المستقره204

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

TASC8.5507.850-8.19سيل اسياBNOI0.4000.4102.50االهلي المصرف

BUND0.1600.150-6.25المتحد المصرفIKLV1.8001.8301.67اللقاحات النتاج الكندي

BIME0.2000.190-5.00االوسط الشرق مصرفIRMC8.3108.4001.08الجاهزة االلبسة

IMOS5.7505.600-2.61الحديثة الخياطةHBAY51.00051.5000.98بابل فندق

BIBI0.4100.400-2.44االستثمار مصرف

IHLI0.4200.410-2.38الصناعية الهالل

BBOB0.4400.430-2.27بغداد مصرف

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)

INCP58,982,00018.80.770الكيمياوية الصناعاتBBOB130,200,36121.60.430بغداد مصرف

BBOB57,127,15518.20.430بغداد مصرفBASH100,363,83916.70.260اشور مصرف

IBSD49,912,25015.94.140الغازية  بغدادBIBI93,751,04215.60.400االستثمار مصرف

BIBI37,500,41712.00.400االستثمار مصرفBGUC90,379,96015.00.230الخليج مصرف

BASH26,094,5988.30.260اشور مصرفINCP76,600,00012.70.770الكيمياوية الصناعات

BGUC20,783,5916.60.230الخليج مصرفBIME57,500,0009.60.190االوسط الشرق مصرف

IKLV12,956,5004.11.830اللقاحات النتاج الكنديIHLI12,600,0002.10.410الصناعية الهالل

561,395,20293.28263,356,51183.93

313,778,563الكلي مجموع601,853,310الكلي 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

2018/6/21

 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 عدد35,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة525,000

0المنخفضة

0المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF14.50015.0003.45االلعاب 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)

SMOF525,000100.015.000االلعاب لمدن الموصلSMOF35,000100.015.000االلعاب لمدن الموصل

35,000100.00525,000100.00

525,000الكلي مجموع35,000الكلي 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

2018/6/21

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


