
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

578.49االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد577.631,447,419,285 االغالق

31المتدولة الشركات0.15-% التغير نسبه

5المرتفعة0.86934,790,995-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

11المستقره458

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

BELF0.2300.210-8.70ايالف مصرفIMAP0.6900.81017.39الدوائية المنصور

BNOR0.1300.120-7.69الشمال مصرفBCOI0.4600.4702.17التجاري المصرف

HISH11.85011.000-7.17عشتار فنادقSBPT16.65017.0002.10الركاب لنقل بغداد

BBAY0.2000.190-5.00بابل مصرفIMOS4.9505.0001.01الحديثة الخياطة

HKAR1.0000.950-5.00كربالء فنادقIMIB1.9301.9400.52والدراجات المعدنية

AMEF12.00011.500-4.17االوسط الشرق اسماك

HMAN11.90011.500-3.36المنصور فندق

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)

HPAL364,098,55038.910.950فلسطين فندقBIME576,710,21739.80.190االوسط الشرق مصرف

BBOB185,169,22019.80.410بغداد مصرفBBOB456,342,22931.50.410بغداد مصرف

BIME106,539,94111.40.190االوسط الشرق مصرفBIBI94,100,0006.50.370االستثمار مصرف

IBSD77,243,8388.34.000الغازية  بغدادBGUC74,893,7615.20.240الخليج مصرف

IMAP53,278,3705.70.810الدوائية المنصورIMAP64,158,0044.40.810الدوائية المنصور

BIBI34,667,0003.70.370االستثمار مصرفHPAL33,100,0002.310.950فلسطين فندق

BGUC17,476,5651.90.240الخليج مصرفBNOR31,700,0002.20.120الشمال مصرف

1,331,004,21191.96838,473,48589.70

934,790,995الكلي مجموع1,447,419,285الكلي 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

2018/7/30

 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 عدد10,780,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة18,762,250

1المنخفضة

2المستقره31

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF12.45012.300-1.20االلعاب لمدن الموصل

BROI0.4400.4400.00األئتمان مصرف

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)

SMOF9,562,25051.012.300االلعاب لمدن الموصلBROI8,000,00074.20.440األئتمان مصرف

TZNI5,720,00030.52.860لالتصاالت الخاتمTZNI2,000,00018.62.860لالتصاالت الخاتم

BROI3,480,00018.50.440األئتمان مصرفSMOF780,0007.212.300االلعاب لمدن الموصل

10,780,000100.0018,762,250100.00

18,762,250الكلي مجموع10,780,000الكلي 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

2018/7/30

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


