
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

575.42االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد587.012,760,223,500 االغالق

27المتدولة الشركات2.01% التغير نسبه

21المرتفعة11.591,123,149,846(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

4المستقره415

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

IKLV1.7301.700-1.73اللقاحات النتاج الكنديBBAY0.2000.22010.00بابل مصرف

SBPT16.90016.800-0.59الركاب لنقل بغدادBBOB0.4100.4509.76بغداد مصرف

BGUC0.2200.2409.09الخليج مصرف

BMFI0.2400.2608.33الموصل مصرف

BNOR0.1200.1308.33الشمال مصرف

BIBI0.3700.4008.11االستثمار مصرف

BUND0.1400.1507.14المتحد 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)

BMFI397,410,15635.40.260الموصل مصرفBMFI1,528,500,60055.40.260الموصل مصرف

BBOB379,758,20033.80.450بغداد مصرفBBOB858,893,63631.10.450بغداد مصرف

IBSD71,108,0286.34.020الغازية  بغدادBCOI145,162,8705.30.500التجاري المصرف

BCOI70,572,7976.30.500التجاري المصرفBIIB51,650,0011.90.460االسالمي  المصرف

AMEF59,141,8205.312.000االوسط الشرق اسماكBGUC51,050,0001.80.240الخليج مصرف

SMRI34,398,4903.11.820العقارية  المعمورةBIBI29,200,0001.10.400االستثمار مصرف

BIIB23,244,9152.10.460االسالمي  المصرفSMRI19,050,0000.71.820العقارية  المعمورة

2,683,507,10797.221,035,634,40692.21

1,123,149,846الكلي مجموع2,760,223,500الكلي 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

2018/7/25

 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 عدد31,652,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة33,659,630

0المنخفضة

2المستقره49

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF12.30012.7503.66االلعاب لمدن الموصل

BROI0.4800.4800.00األئتمان مصرف

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

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)

BROI13,405,00039.80.480األئتمان مصرفBROI27,750,00087.70.480األئتمان مصرف

SMOF11,674,63034.712.750االلعاب لمدن الموصلTZNI3,000,0009.52.860لالتصاالت الخاتم

TZNI8,580,00025.52.860لالتصاالت الخاتمSMOF902,0002.812.750االلعاب لمدن الموصل

31,652,000100.0033,659,630100.00

33,659,630الكلي مجموع31,652,000الكلي 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

2018/7/25

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


