
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )
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BIIB0.4500.420-6.67االسالمي  المصرفSNUC0.3200.3509.38للمقاوالت النخبة

HNTI7.9407.580-4.53السياحية االستثماراتBCOI0.3800.4107.89التجاري المصرف

BBAY0.2300.220-4.35بابل مصرفTASC7.7008.1505.84سيل اسيا

BROI0.5200.500-3.85األئتمان مصرفIHLI0.4100.4202.44الصناعية الهالل

HSAD19.00018.500-2.63السدير فندقINCP0.7700.7801.30الكيمياوية الصناعات

BIBI0.4200.410-2.38االستثمار مصرفIKLV1.6501.6701.21اللقاحات النتاج الكندي

BBOB0.4500.440-2.22بغداد مصرفSMRI1.8401.8601.09العقارية  المعمورة
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التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BNAI616,306,86064.11.200االسالمي الوطني المصرفBNAI513,589,05048.61.200االسالمي الوطني المصرف

BBOB123,475,49012.90.440بغداد مصرفBBOB276,383,31226.10.440بغداد مصرف

IBSD33,907,5203.54.090الغازية  بغدادBCOI48,735,6234.60.410التجاري المصرف

INCP33,789,2183.50.780الكيمياوية الصناعاتINCP43,177,4914.10.780الكيمياوية الصناعات

IKLV21,619,5002.31.670اللقاحات النتاج الكنديIHLI39,238,0003.70.420الصناعية الهالل

BCOI19,796,6052.10.410التجاري المصرفBGUC36,876,6843.50.230الخليج مصرف

BMNS19,316,2332.00.840المنصور مصرفBIME27,750,0002.60.200االوسط الشرق مصرف

985,750,16093.26868,211,42790.37

960,732,072الكلي مجموع1,057,003,984الكلي 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

2018/5/30

 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
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