
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

601.98االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد597.94286,399,078 االغالق

28المتدولة الشركات0.67-% التغير نسبه

4المرتفعة4.04261,020,916-(نقطه)التغير مقدار
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BCOI0.4700.410-12.77التجاري المصرفBBAY0.2100.2309.52بابل مصرف

IRMC9.0508.500-6.08الجاهزة االلبسةHTVM5.2505.7509.52الموصل سد

IMIB2.5002.390-4.40والدراجات المعدنيةIIDP1.1901.2101.68للتمور  العراقية

IKLV1.8001.740-3.33اللقاحات النتاج الكنديIBSD4.0804.0900.25الغازية  بغداد

HSAD20.00019.500-2.50السدير فندق

IITC8.0007.800-2.50للسجاد العراقية

BIBI0.4200.410-2.38االستثمار مصرف

الشركة اسم
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الشركة اسم
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التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TASC80,795,20031.07.940سيل اسياINCP67,624,93323.60.790الكيمياوية الصناعات

INCP54,264,94620.80.790الكيمياوية الصناعاتBMFI52,899,30618.50.210الموصل مصرف

IKLV26,455,25010.11.740اللقاحات النتاج الكنديBCOI32,650,00011.40.410التجاري المصرف

IMIB21,603,7948.32.390والدراجات المعدنيةBELF20,000,0007.00.230ايالف مصرف

BCOI13,831,5005.30.410التجاري المصرفBIME19,500,0006.80.210االوسط الشرق مصرف

BMFI11,108,8544.30.210الموصل مصرفIKLV15,075,0005.31.740اللقاحات النتاج الكندي

SKTA9,047,3083.54.730الكرخ العاب مدينةBGUC13,500,0004.70.240الخليج مصرف

221,249,23977.25217,106,85283.18

261,020,916الكلي مجموع286,399,078الكلي 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

2018/5/27

 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 عدد1,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة560,000

1المنخفضة
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MTNN0.7000.560-20.00المالي للتحويل النور
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MTNN560,000100.00.560المالي للتحويل النورMTNN1,000,000100.00.560المالي للتحويل النور

1,000,000100.00560,000100.00

560,000الكلي مجموع1,000,000الكلي 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

2018/5/27

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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website: www.isc.gov.iq


