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BROI0.4300.4709.30األئتمان مصرف

IKLV1.7701.9007.34اللقاحات النتاج الكندي

BBOB0.4200.4507.14بغداد مصرف

BUND0.1600.1706.25المتحد المصرف

BBAY0.1800.1905.56بابل مصرف

BIME0.1900.2005.26االوسط الشرق مصرف

BCOI0.4100.4304.88التجاري المصرف
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BBOB79,322,74024.30.450بغداد مصرفBBOB181,897,00030.80.450بغداد مصرف

IBSD49,899,39815.34.120الغازية  بغدادBIME112,600,58019.10.200االوسط الشرق مصرف

SKTA29,824,8289.15.000الكرخ العاب مدينةBGUC76,650,00013.00.230الخليج مصرف

IKLV25,238,9007.71.900اللقاحات النتاج الكنديBCOI49,300,0008.30.430التجاري المصرف

INCP22,802,9347.00.780الكيمياوية الصناعاتINCP29,283,6815.00.780الكيمياوية الصناعات

BIME22,349,1106.90.200االوسط الشرق مصرفBNOR27,000,0004.60.140الشمال مصرف

BCOI20,824,0006.40.430التجاري المصرفIHLI22,000,0003.70.410الصناعية الهالل

498,731,26184.40250,261,91176.72

326,188,218الكلي مجموع590,886,083الكلي 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

2018/6/7

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد20,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة280,000

0المنخفضة

0المستقره1

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

SMOF13.00014.0007.69االلعاب 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)

SMOF280,000100.014.000االلعاب لمدن الموصلSMOF20,000100.014.000االلعاب لمدن الموصل

20,000100.00280,000100.00

280,000الكلي مجموع20,000الكلي مجموع
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