
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

596.00االفتتاح

73المدرجة الشركات عدد596.76702,667,914 االغالق

24المتدولة الشركات0.13% التغير نسبه

6المرتفعة0.761,002,255,728(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره254

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

IIEW0.9400.890-5.32الهندسية لالعمال العراقيةBIBI0.4200.4302.38االستثمار مصرف

IKLV1.9301.860-3.63اللقاحات النتاج الكنديBBOB0.4500.4602.22بغداد مصرف

TZNI3.2003.100-3.12لالتصاالت الخاتمBROI0.4800.4902.08األئتمان مصرف

BNOI0.5300.520-1.89االهلي المصرفHNTI7.6007.7001.32السياحية االستثمارات

HBAY56.00055.000-1.79بابل فندقIMOS5.7505.8000.87الحديثة الخياطة

IMIB2.2202.200-0.90والدراجات المعدنيةSKTA5.1005.1200.39الكرخ العاب مدينة

IIDP1.2301.220-0.81للتمور  العراقية

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)

TZNI710,340,45170.93.100لالتصاالت الخاتمBBOB322,789,58945.90.460بغداد مصرف

BBOB147,386,31514.70.460بغداد مصرفTZNI229,142,08132.63.100لالتصاالت الخاتم

IBSD39,239,2643.94.150الغازية  بغدادINCP43,185,0006.10.780الكيمياوية الصناعات

INCP33,684,3003.40.780الكيمياوية الصناعاتBCOI19,850,0002.80.440التجاري المصرف

SMRI21,722,9542.21.850العقارية  المعمورةBGUC16,000,0002.30.230الخليج مصرف

BCOI8,734,0000.90.440التجاري المصرفBIBI12,500,0001.80.430االستثمار مصرف

HNTI7,650,0000.87.700السياحية االستثماراتSMRI11,736,7321.71.850العقارية  المعمورة

655,203,40293.25968,757,28496.66

1,002,255,728الكلي مجموع702,667,914الكلي 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

2018/6/11

 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 عدد19,299,020

3المتدولة الشركات

1المرتفعة20,243,140

0المنخفضة

2المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH6.7507.0003.70اشور فندق

MTAH1.0001.0000.00المالي للتحويل الحرير

SMOF14.00014.0000.00االلعاب 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)

MTAH19,200,00094.81.000المالي للتحويل الحريرMTAH19,200,00099.51.000المالي للتحويل الحرير

SMOF700,0003.514.000االلعاب لمدن الموصلSMOF50,0000.314.000االلعاب لمدن الموصل

HASH343,1401.77.000اشور فندقHASH49,0200.37.000اشور فندق

19,299,020100.0020,243,140100.00

20,243,140الكلي مجموع19,299,020الكلي 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

2018/6/11

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


