
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

568.41االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد568.491,495,627,475 االغالق

27المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

10المرتفعة0.08849,792,708(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

9المستقره316

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

HPAL12.00011.500-4.17فلسطين فندقBNOI0.4200.4507.14االهلي المصرف

BELF0.2500.240-4.00ايالف مصرفIMIB1.8001.9106.11والدراجات المعدنية

SMRI1.7401.690-2.87العقارية  المعمورةBBAY0.1700.1805.88بابل مصرف

BIBI0.3600.350-2.78االستثمار مصرفBMFI0.1900.2005.26الموصل مصرف

IKLV1.8401.790-2.72اللقاحات النتاج الكنديIRMC8.0008.3504.38الجاهزة االلبسة

BCOI0.4300.420-2.33التجاري المصرفBBOB0.3800.3902.63بغداد مصرف

IIDP1.1101.100-0.90للتمور  العراقيةBIIB0.4000.4102.50االسالمي  المصرف

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)

BBOB406,520,00047.80.390بغداد مصرفBBOB1,069,000,00071.50.390بغداد مصرف

BKUI258,000,00030.41.290كوردستان مصرفBKUI200,000,00013.41.290كوردستان مصرف

IBSD60,708,8027.13.990الغازية  بغدادBASH104,600,0007.00.270اشور مصرف

BASH28,242,0003.30.270اشور مصرفBIBI29,808,9212.00.350االستثمار مصرف

SMRI12,225,1661.41.690العقارية  المعمورةIBSD15,236,1751.03.990الغازية  بغداد

BIBI10,433,1221.20.350االستثمار مصرفBCOI14,000,0000.90.420التجاري المصرف

IIDP9,885,9291.21.100للتمور  العراقيةBNOR13,000,0000.90.110الشمال مصرف

1,445,645,09696.66786,015,02092.49

849,792,708الكلي مجموع1,495,627,475الكلي 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

2018/7/10

 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
 

46المدرجة الشركات عدد5,647,444

2المتدولة الشركات

1المرتفعة23,485,203

0المنخفضة

1المستقره28

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF13.75014.0201.96االلعاب لمدن الموصل

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

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)

TZNI14,300,00060.92.860لالتصاالت الخاتمTZNI5,000,00088.52.860لالتصاالت الخاتم

SMOF9,185,20339.114.020االلعاب لمدن الموصلSMOF647,44411.514.020االلعاب لمدن الموصل

5,647,444100.0023,485,203100.00

23,485,203الكلي مجموع5,647,444الكلي 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

2018/7/10

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


