
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

567.51االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد568.41464,036,105 االغالق

26المتدولة الشركات0.16% التغير نسبه

9المرتفعة0.90481,094,442(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

7المستقره262

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1400.130-7.14المتحد المصرفHSAD22.00024.20010.00السدير فندق

BBAY0.1800.170-5.56بابل مصرفIIDP1.0101.1109.90للتمور  العراقية

IMIB1.9001.800-5.26والدراجات المعدنيةHBAY44.00048.0009.09بابل فندق

BMFI0.2000.190-5.00الموصل مصرفIKLV1.7201.8406.98اللقاحات النتاج الكندي

BIIB0.4200.400-4.76االسالمي  المصرفBNOI0.4000.4205.00االهلي المصرف

NAME0.4600.440-4.35للتأمين االمينHMAN11.50012.0004.35المنصور فندق

BBOB0.3900.380-2.56بغداد مصرفBIBI0.3500.3602.86االستثمار مصرف

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)

BKUI258,000,00053.61.290كوردستان مصرفBKUI200,000,00043.11.290كوردستان مصرف

IBSD58,288,26612.13.990الغازية  بغدادBBOB116,791,17025.20.380بغداد مصرف

BBOB44,725,6459.30.380بغداد مصرفBIBI25,903,1135.60.360االستثمار مصرف

IKLV29,515,3756.11.840اللقاحات النتاج الكنديBIME21,380,7564.60.170االوسط الشرق مصرف

HSAD22,469,8284.724.200السدير فندقIKLV16,438,5003.51.840اللقاحات النتاج الكندي

SMRI18,307,0113.81.740العقارية  المعمورةIBSD14,658,3533.23.990الغازية  بغداد

BIBI9,298,0901.90.360االستثمار مصرفBUND12,200,0002.60.130المتحد المصرف

407,371,89287.79440,604,21491.58

481,094,442الكلي مجموع464,036,105الكلي 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

2018/7/9

 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 عدد6,098,416

4المتدولة الشركات

2المرتفعة20,641,602

0المنخفضة

2المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF12.50013.75010.00االلعاب لمدن الموصل

TZNI2.8002.8602.14لالتصاالت 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)

TZNI14,300,00069.32.860لالتصاالت الخاتمTZNI5,000,00082.02.860لالتصاالت الخاتم

SMOF6,027,94629.213.750االلعاب لمدن الموصلBROI561,9919.20.430األئتمان مصرف

BROI241,6561.20.430األئتمان مصرفSMOF446,4257.313.750االلعاب لمدن الموصل

BZII72,0000.30.800العراق زين مصرفBZII90,0001.50.800العراق زين مصرف

6,098,416100.0020,641,602100.00

20,641,602الكلي مجموع6,098,416الكلي 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

2018/7/9

ربحية 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


