
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

577.63االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد582.44846,700,970 االغالق

24المتدولة الشركات0.83% التغير نسبه

10المرتفعة4.81907,788,265(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

11المستقره468

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق
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HNTI7.7007.600-1.30السياحية االستثماراتAISP4.1005.00021.95البذور انتاج

IBSD4.0003.980-0.50الغازية  بغدادBNOR0.1200.1308.33الشمال مصرف

HPAL10.95010.930-0.18فلسطين فندقBBOB0.4100.4304.88بغداد مصرف

HBAY45.00047.0004.44بابل فندق

BMFI0.2400.2504.17الموصل مصرف

BMNS0.8600.8903.49المنصور مصرف

SMRI1.8001.8502.78العقارية  المعمورة

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)

AISP423,427,53446.65.000البذور انتاجBBOB295,386,21234.90.430بغداد مصرف

IBSD132,695,65914.63.980الغازية  بغدادBIME196,836,40223.20.190االوسط الشرق مصرف

BBOB126,082,20913.90.430بغداد مصرفAISP84,981,97210.05.000البذور انتاج

BIME37,408,9164.10.190االوسط الشرق مصرفBIBI84,350,00010.00.370االستثمار مصرف

SMRI36,271,1764.01.850العقارية  المعمورةIMAP34,960,4144.10.810الدوائية المنصور

BIBI31,279,5003.40.370االستثمار مصرفIBSD33,193,3063.93.980الغازية  بغداد

IMAP28,649,6893.20.810الدوائية المنصورBMNS22,025,0002.60.890المنصور مصرف

751,733,30688.78815,814,68489.87

907,788,265الكلي مجموع846,700,970الكلي 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

2018/7/31

 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 عدد39,498,911

3المتدولة الشركات

0المرتفعة27,956,660

1المنخفضة

2المستقره29
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( دينار)
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SMOF12.30012.250-0.41االلعاب لمدن الموصل

BROI0.4400.4400.00األئتمان مصرف

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي
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(دينار)
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التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BROI16,125,00057.70.440األئتمان مصرفBROI37,000,00093.70.440األئتمان مصرف

SMOF6,111,66021.912.250االلعاب لمدن الموصلTZNI2,000,0005.12.860لالتصاالت الخاتم

TZNI5,720,00020.52.860لالتصاالت الخاتمSMOF498,9111.312.250االلعاب لمدن الموصل

39,498,911100.0027,956,660100.00

27,956,660الكلي مجموع39,498,911الكلي 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

2018/7/31

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


