
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

575.94االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد580.42894,413,980 االغالق

28المتدولة الشركات0.78% التغير نسبه

7المرتفعة4.481,053,829,995(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

13المستقره298

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

IIDP1.1701.140-2.56للتمور  العراقيةBMNS0.8000.8506.25المنصور مصرف

IMIB2.0502.000-2.44والدراجات المعدنيةBMFI0.1900.2005.26الموصل مصرف

NGIR0.5700.560-1.75للتأمين الخليجBBOB0.3900.4105.13بغداد مصرف

HBAY46.70046.000-1.50بابل فندقBCOI0.4200.4404.76التجاري المصرف

IKLV1.8001.780-1.11اللقاحات النتاج الكنديBROI0.4600.4804.35األئتمان مصرف

IMOS5.5005.450-0.91الحديثة الخياطةBIBI0.3800.3902.63االستثمار مصرف

IBSD4.1804.150-0.72الغازية  بغدادTASC8.6008.7001.16سيل اسيا

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)

IBSD436,020,79041.44.150الغازية  بغدادBKUI285,666,66631.91.290كوردستان مصرف

BKUI368,509,99935.01.290كوردستان مصرفBBOB240,442,41226.90.410بغداد مصرف

BBOB97,672,9659.30.410بغداد مصرفIBSD105,083,34211.74.150الغازية  بغداد

BIBI28,405,4062.70.390االستثمار مصرفBIBI73,566,8578.20.390االستثمار مصرف

INCP26,980,0002.60.760الكيمياوية الصناعاتBIME65,150,0007.30.180االوسط الشرق مصرف

BCOI18,164,5001.70.440التجاري المصرفBCOI42,225,0004.70.440التجاري المصرف

SKTA16,103,4931.55.050الكرخ العاب مدينةINCP35,500,0004.00.760الكيمياوية الصناعات

847,634,27794.77991,857,15294.12

1,053,829,995الكلي مجموع894,413,980الكلي 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

2018/6/27

 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 عدد1,570,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة2,305,000

0المنخفضة

2المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.7600.7600.00العقارية  االمين

HASH7.3007.3000.00اشور فندق

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)

HASH1,241,00053.87.300اشور فندقSAEI1,400,00089.20.760العقارية  االمين

SAEI1,064,00046.20.760العقارية  االمينHASH170,00010.87.300اشور فندق

1,570,000100.002,305,000100.00

2,305,000الكلي مجموع1,570,000الكلي 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

2018/6/27

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


