
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

588.73االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد587.86460,344,520 االغالق

30المتدولة الشركات0.15-% التغير نسبه

7المرتفعة0.87313,362,597-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

13المستقره222

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NAME0.5000.450-10.00للتأمين االمينBMFI0.1900.2005.26الموصل مصرف

HBAY56.50052.000-7.96بابل فندقBIIB0.4200.4404.76االسالمي  المصرف

BCOI0.4100.400-2.44التجاري المصرفIMOS5.3105.5003.58الحديثة الخياطة

IHLI0.4200.410-2.38الصناعية الهاللIKLV1.7201.7803.49اللقاحات النتاج الكندي

IMIB2.2802.230-2.19والدراجات المعدنيةBIBI0.4100.4202.44االستثمار مصرف

TASC8.7908.600-2.16سيل اسياSMRI1.8401.8500.54العقارية  المعمورة

HSAD19.00018.750-1.32السدير فندقAMEF8.7508.7700.23االوسط الشرق اسماك

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)

BNAI74,066,75823.61.200االسالمي الوطني المصرفBBOB157,317,66634.20.420بغداد مصرف

BBOB66,053,42021.10.420بغداد مصرفIHLI90,285,46819.60.410الصناعية الهالل

AAHP38,576,11012.31.250الزراعي لالنتاج االهليةBNAI61,722,29813.41.200االسالمي الوطني المصرف

IHLI37,217,04211.90.410الصناعية الهاللBCOI48,912,00010.60.400التجاري المصرف

BCOI19,671,2006.30.400التجاري المصرفAAHP30,860,8886.71.250الزراعي لالنتاج االهلية

SKTA15,285,7204.94.810الكرخ العاب مدينةBGUC17,000,0003.70.220الخليج مصرف

IBSD11,029,0923.54.120الغازية  بغدادBIIB8,400,0001.80.440االسالمي  المصرف

414,498,32090.04261,899,34183.58

313,362,597الكلي مجموع460,344,520الكلي 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

2018/6/5

 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 عدد275,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة866,250

1المنخفضة

1المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BZII1.0300.950-7.77العراق زين مصرف

HASH7.0007.0000.00اشور 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)

HASH700,00080.87.000اشور فندقBZII175,00063.60.950العراق زين مصرف

BZII166,25019.20.950العراق زين مصرفHASH100,00036.47.000اشور فندق

275,000100.00866,250100.00

866,250الكلي مجموع275,000الكلي 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

2018/6/5

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


