
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

553.61االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد551.33704,428,219 االغالق

27المتدولة الشركات0.41-% التغير نسبه

5المرتفعة2.28571,765,685-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

13المستقره297

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

BNOR0.1100.100-9.09الشمال مصرفSMRI1.7201.7904.07العقارية  المعمورة

HPAL11.02010.100-8.35فلسطين فندقBIIB0.3800.3902.63االسالمي  المصرف

HSAD24.00023.000-4.17السدير فندقAIPM4.0004.1002.50اللحوم تسويق

SKTA4.8704.700-3.49الكرخ العاب مدينةBMNS0.8400.8602.38المنصور مصرف

BBOB0.3600.350-2.78بغداد مصرفSBPT16.60016.9001.81الركاب لنقل بغداد

BCOI0.4000.390-2.50التجاري المصرف

HBAY45.00044.000-2.22بابل 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)

BKUI245,204,09042.91.290كوردستان مصرفBBOB299,323,63642.50.350بغداد مصرف

IBSD124,965,01621.93.910الغازية  بغدادBKUI190,080,69027.01.290كوردستان مصرف

BBOB104,000,13818.20.350بغداد مصرفBNOR49,200,0007.00.100الشمال مصرف

SMRI16,163,5702.81.790العقارية  المعمورةBGUC36,891,2635.20.190الخليج مصرف

BCOI10,820,0001.90.390التجاري المصرفBIBI35,242,7445.00.300االستثمار مصرف

BIBI10,537,8541.80.300االستثمار مصرفIBSD32,097,5044.63.910الغازية  بغداد

AIPM7,808,0001.44.100اللحوم تسويقBCOI28,000,0004.00.390التجاري المصرف

670,835,83795.23519,498,66890.86

571,765,685الكلي مجموع704,428,219الكلي 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

2018/7/16

 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 عدد38,181,641

3المتدولة الشركات

0المرتفعة39,524,336

2المنخفضة

1المستقره57

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4200.390-7.14األئتمان مصرف

SMOF13.20012.650-4.17االلعاب لمدن الموصل

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)

TZNI20,020,00050.72.860لالتصاالت الخاتمBROI30,614,64180.20.390األئتمان مصرف

BROI12,228,35630.90.390األئتمان مصرفTZNI7,000,00018.32.860لالتصاالت الخاتم

SMOF7,275,98018.412.650االلعاب لمدن الموصلSMOF567,0001.512.650االلعاب لمدن الموصل

38,181,641100.0039,524,336100.00

39,524,336الكلي مجموع38,181,641الكلي 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

2018/7/16

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


