
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

562.28االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد567.51731,319,890 االغالق

26المتدولة الشركات0.93% التغير نسبه

9المرتفعة5.231,189,783,726(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

12المستقره241

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

AIPM4.5004.300-4.44اللحوم تسويقHSAD20.00022.00010.00السدير فندق

HMAN12.00011.500-4.17المنصور فندقSMRI1.6301.7507.36العقارية  المعمورة

BIBI0.3600.350-2.78االستثمار مصرفBGUC0.2000.2105.00الخليج مصرف

IMOS5.7005.650-0.88الحديثة الخياطةIBSD3.8603.9903.37الغازية  بغداد

SKTA4.9004.870-0.61الكرخ العاب مدينةHBAG8.0008.2503.13بغداد فندق

IRMC7.8008.0002.56الجاهزة االلبسة

IKLV1.6801.7202.38اللقاحات النتاج الكندي

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)

BCIH675,750,00056.82.650جيهان مصرفBCIH255,000,00034.92.650جيهان مصرف

BKUI283,800,00023.91.290كوردستان مصرفBKUI220,000,00030.11.290كوردستان مصرف

IBSD90,634,3887.63.990الغازية  بغدادBNOI102,075,00014.00.400االهلي المصرف

BNOI40,830,0003.40.400االهلي المصرفBIBI35,505,7644.90.350االستثمار مصرف

SKTA15,698,8501.34.870الكرخ العاب مدينةBBOB30,450,0004.20.390بغداد مصرف

SMRI13,340,7501.11.750العقارية  المعمورةBIME26,027,2723.60.170االوسط الشرق مصرف

HSAD12,746,0001.122.000السدير فندقIBSD23,072,2833.23.990الغازية  بغداد

692,130,31994.641,132,799,98895.21

1,189,783,726الكلي مجموع731,319,890الكلي 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

2018/7/8

 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
 

173,386,521

46المدرجة الشركات عدد

4المتدولة الشركات487,246,502

1المرتفعة

3المنخفضة40

0المستقره

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

TZNI2.9502.800-5.08لالتصاالت الخاتمSMOF11.81012.5005.84االلعاب لمدن الموصل

BZII0.8200.800-2.44العراق زين مصرف

BROI0.4500.430-4.44األئتمان مصرف

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)

TZNI476,082,00097.72.800لالتصاالت الخاتمTZNI170,030,00098.12.800لالتصاالت الخاتم

SMOF10,069,5022.112.500االلعاب لمدن الموصلBROI2,500,0001.40.430األئتمان مصرف

BROI1,075,0000.20.430األئتمان مصرفSMOF831,5210.512.500االلعاب لمدن الموصل

BZII20,0000.0040.800العراق زين مصرفBZII25,0000.010.800العراق زين مصرف

173,386,521100.00487,246,502100.00

487,246,502الكلي مجموع173,386,521الكلي 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

2018/7/8

 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


