
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

568.49االفتتاح

76المدرجة الشركات عدد566.42916,999,555 االغالق

30المتدولة الشركات0.36-% التغير نسبه

3المرتفعة2.071,210,911,869-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

16المستقره232

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BELF0.2400.220-8.33ايالف مصرفAMEF11.50012.0004.35االوسط الشرق اسماك

BUND0.1300.120-7.69المتحد المصرفIIDP1.1001.1201.82للتمور  العراقية

BBAY0.1800.170-5.56بابل مصرفIMIB1.9101.9401.57والدراجات المعدنية

IMOS5.6505.400-4.42الحديثة الخياطةIBSD3.9903.9900.00الغازية  بغداد

HPAL11.50011.010-4.26فلسطين فندقIKLV1.7901.7900.00اللقاحات النتاج الكندي

BIBI0.3500.340-2.86االستثمار مصرفSKTA4.8104.800-0.21الكرخ العاب مدينة

SMRI1.6901.650-2.37العقارية  المعمورةAIPM4.3104.300-0.23اللحوم تسويق

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)

BCIH675,750,00055.82.650جيهان مصرفBCIH255,000,00027.82.650جيهان مصرف

BKUI258,000,00021.31.290كوردستان مصرفBKUI200,000,00021.81.290كوردستان مصرف

BBOB68,764,3905.70.390بغداد مصرفBBOB176,318,94919.20.390بغداد مصرف

IBSD68,138,7315.63.990الغازية  بغدادBASH80,100,0008.70.270اشور مصرف

BNOI35,550,0002.90.450االهلي المصرفBNOI79,000,0008.60.450االهلي المصرف

SMRI23,468,1421.91.650العقارية  المعمورةBIME34,700,0003.80.170االوسط الشرق مصرف

BASH21,627,0001.80.270اشور مصرفBIBI20,850,0002.30.340االستثمار مصرف

845,968,94992.251,151,298,26395.08

1,210,911,869الكلي مجموع916,999,555الكلي 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

2018/7/11

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

568.49االفتتاح

29المدرجة الشركات عدد566.4211,243,000 االغالق

4المتدولة الشركات0.36-% التغير نسبه

0المرتفعة2.0711,139,000-(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

2المستقره30

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BZII0.8000.700-12.50العراق زين مصرف

SMOF14.02013.900-0.86االلعاب لمدن الموصل

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)

TZNI6,006,00053.92.860لالتصاالت الخاتمBROI8,800,00078.30.430العراقي االئتمان مصرف

BROI3,784,00034.00.430العراقي االئتمان مصرفTZNI2,100,00018.72.860لالتصاالت الخاتم

SMOF1,157,75010.413.900االلعاب لمدن الموصلBZII260,0002.30.700العراق زين مصرف

BZII191,2501.70.700العراق زين مصرفSMOF83,0000.713.900االلعاب لمدن الموصل

11,243,000100.0011,139,000100.00

11,139,000الكلي مجموع11,243,000الكلي 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

2018/7/11

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


