
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

598.66االفتتاح

76المدرجة الشركات عدد597.183,007,902,621 االغالق

25المتدولة الشركات0.25-% التغير نسبه

7المرتفعة1.481,234,495,568-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

7المستقره345

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

BNOI0.4700.430-8.51االهلي المصرفHSAD18.75019.5004.00السدير فندق

BIME0.2100.200-4.76االوسط الشرق مصرفBCOI0.4400.4502.27التجاري المصرف

BIBI0.4300.420-2.33االستثمار مصرفIMOS5.8005.9001.72الحديثة الخياطة

AIPM4.6004.500-2.17اللحوم تسويقHNTI7.7007.8001.30السياحية االستثمارات

BBOB0.4700.460-2.13بغداد مصرفSMRI1.8401.8500.54العقارية  المعمورة

BROI0.5100.500-1.96األئتمان مصرفIKLV1.8501.8600.54اللقاحات النتاج الكندي

HBAY55.00054.000-1.82بابل فندقHPAL11.99012.0000.08فلسطين فندق

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)

BNOI432,991,17735.10.430االهلي المصرفBNOI1,006,956,22533.50.430االهلي المصرف

BASH260,000,00021.10.260اشور مصرفBASH1,000,000,00033.20.260اشور مصرف

BBOB213,165,05017.30.460بغداد مصرفBBOB456,700,00015.20.460بغداد مصرف

IBSD108,247,4888.84.170الغازية  بغدادBIME202,480,4606.70.200االوسط الشرق مصرف

BIBI52,593,9574.30.420االستثمار مصرفBIBI124,104,5504.10.420االستثمار مصرف

INCP44,526,4923.60.780الكيمياوية الصناعاتBGUC77,000,0002.60.230الخليج مصرف

BIME40,520,1473.30.200االوسط الشرق مصرفINCP57,813,5681.90.780الكيمياوية الصناعات

2,925,054,80397.251,152,044,31093.32

1,234,495,568الكلي مجموع3,007,902,621الكلي 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

2018/6/13

 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 عدد110,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة1,250,500

0المنخفضة

1المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

VBAT0.7000.7202.86لالستثمار الباتك

SMOF14.50014.5000.00االلعاب 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)

SMOF1,232,50098.614.500االلعاب لمدن الموصلSMOF85,00077.314.500االلعاب لمدن الموصل

VBAT18,0001.40.720لالستثمار الباتكVBAT25,00022.70.720لالستثمار الباتك

110,000100.001,250,500100.00

1,250,500الكلي مجموع110,000الكلي 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

2018/6/13

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


