
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

587.01االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد581.803,880,181,868 االغالق

31المتدولة الشركات0.89-% التغير نسبه

6المرتفعة5.212,178,946,180-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

10المستقره690

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

BIIB0.4600.430-6.52االسالمي  المصرفBGUC0.2400.2608.33الخليج مصرف

BBAY0.2200.210-4.55بابل مصرفBNOR0.1300.1407.69الشمال مصرف

BBOB0.4500.430-4.44بغداد مصرفBIME0.1800.1905.56االوسط الشرق مصرف

BCOI0.5000.480-4.00التجاري المصرفIRMC8.2008.5003.66الجاهزة االلبسة

BMFI0.2600.250-3.85الموصل مصرفSMRI1.8201.8501.65العقارية  المعمورة

IIDP1.1001.060-3.64للتمور  العراقيةTASC8.5008.5500.59سيل اسيا

SKTA4.8304.690-2.90الكرخ العاب مدينة

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)

BBOB807,584,00037.10.430بغداد مصرفBBOB1,828,600,00047.10.430بغداد مصرف

BCIH675,750,00031.02.650جيهان مصرفBIME595,250,00015.30.190االوسط الشرق مصرف

BGUC119,813,5695.50.260الخليج مصرفBGUC464,193,29312.00.260الخليج مصرف

BIME112,607,5005.20.190االوسط الشرق مصرفBCIH255,000,0006.62.650جيهان مصرف

TASC104,306,0004.88.550سيل اسياBNOR212,900,0005.50.140الشمال مصرف

IBSD98,473,5624.54.010الغازية  بغدادBIBI178,447,5844.60.400االستثمار مصرف

BIBI70,544,7793.20.400االستثمار مصرفBUND92,114,6382.40.150المتحد المصرف

3,626,505,51593.461,989,079,41091.29

2,178,946,180الكلي مجموع3,880,181,868الكلي 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

2018/7/26

 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 عدد20,526,911

3المتدولة الشركات

0المرتفعة28,997,783

2المنخفضة

1المستقره32

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4800.460-4.17األئتمان مصرف

SMOF12.75012.360-3.06االلعاب لمدن الموصل

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)

SMOF12,762,78344.012.360االلعاب لمدن الموصلBROI16,500,00080.40.460األئتمان مصرف

TZNI8,580,00029.62.860لالتصاالت الخاتمTZNI3,000,00014.62.860لالتصاالت الخاتم

BROI7,655,00026.40.460األئتمان مصرفSMOF1,026,9115.012.360االلعاب لمدن الموصل

20,526,911100.0028,997,783100.00

28,997,783الكلي مجموع20,526,911الكلي 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

2018/7/26

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


