
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

581.80االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد578.491,384,164,673 االغالق

28المتدولة الشركات0.57-% التغير نسبه

8المرتفعة3.31601,140,347-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

9المستقره425

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

BGUC0.2600.240-7.69الخليج مصرفHPAL10.00011.00010.00فلسطين فندق

BIBI0.4000.370-7.50االستثمار مصرفHMAN11.00011.9008.18المنصور فندق

BNOR0.1400.130-7.14الشمال مصرفBIIB0.4300.4402.33االسالمي  المصرف

BBAY0.2100.200-4.76بابل مصرفIRMC8.5008.6501.76الجاهزة االلبسة

BBOB0.4300.410-4.65بغداد مصرفAIPM4.2504.3101.41اللحوم تسويق

BCOI0.4800.460-4.17التجاري المصرفTASC8.5508.6000.58سيل اسيا

BMFI0.2500.240-4.00الموصل مصرفIBSD4.0104.0200.25الغازية  بغداد

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)

BBOB305,879,80050.90.410بغداد مصرفBBOB747,860,00054.00.410بغداد مصرف

IBSD81,073,18913.54.020الغازية  بغدادBIME307,600,00022.20.190االوسط الشرق مصرف

BIME56,504,0009.40.190االوسط الشرق مصرفBIBI78,000,0005.60.370االستثمار مصرف

BIBI29,100,0004.80.370االستثمار مصرفBNOR72,000,0005.20.130الشمال مصرف

IIDP21,180,0003.51.050للتمور  العراقيةBGUC65,713,0004.70.240الخليج مصرف

BGUC15,976,7502.70.240الخليج مصرفBUND23,500,0001.70.150المتحد المصرف

IKLV12,513,2732.11.700اللقاحات النتاج الكنديIBSD20,220,8771.54.020الغازية  بغداد

1,314,893,87795.00522,227,01286.87

601,140,347الكلي مجموع1,384,164,673الكلي 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

2018/7/29

 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 عدد7,440,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة10,388,250

2المنخفضة

1المستقره23

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BZII0.5500.500-9.09العراق زين مصرف

BROI0.4600.440-4.35األئتمان مصرف

SMOF12.36012.4500.73االلعاب 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)

TZNI5,720,00055.12.860لالتصاالت الخاتمBROI5,150,00069.20.440األئتمان مصرف

SMOF2,320,75022.312.450االلعاب لمدن الموصلTZNI2,000,00026.92.860لالتصاالت الخاتم

BROI2,297,50022.10.440األئتمان مصرفSMOF190,0002.612.450االلعاب لمدن الموصل

BZII50,0000.50.500العراق زين مصرفBZII100,0001.30.500العراق زين مصرف

7,440,000100.0010,388,250100.00

10,388,250الكلي مجموع7,440,000الكلي 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

2018/7/29

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


