
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

551.33االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد547.30580,303,048 االغالق

28المتدولة الشركات0.73-% التغير نسبه

2المرتفعة4.03477,372,799-(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

10المستقره273

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

HSAD23.00020.700-10.00السدير فندقBNOR0.1000.11010.00الشمال مصرف

BNOI0.4500.410-8.89االهلي المصرفSMRI1.7901.8302.23العقارية  المعمورة

BELF0.2300.210-8.70ايالف مصرف

BBAY0.1700.160-5.88بابل مصرف

IRMC8.3508.000-4.19الجاهزة االلبسة

BASH0.2700.260-3.70اشور مصرف

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار 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)

BKUI222,340,10046.61.290كوردستان مصرفBKUI172,356,66729.71.290كوردستان مصرف

IBSD96,984,50020.33.880الغازية  بغدادBBOB125,964,00021.70.340بغداد مصرف

BBOB42,827,7609.00.340بغداد مصرفBASH93,860,63116.20.260اشور مصرف

SMRI29,548,9506.21.830العقارية  المعمورةBCOI45,910,1847.90.390التجاري المصرف

BASH24,408,7645.10.260اشور مصرفBUND37,533,6706.50.110المتحد المصرف

BCOI17,954,9723.80.390التجاري المصرفIBSD25,025,0004.33.880الغازية  بغداد

IITC7,145,6001.57.700للسجاد العراقيةBMFI21,550,0003.70.190الموصل مصرف

522,200,15289.99441,210,64692.42

477,372,799الكلي مجموع580,303,048الكلي 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

2018/7/17

 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 عدد23,039,740

4المتدولة الشركات

1المرتفعة27,018,604

2المنخفضة

1المستقره27

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BZII0.7000.600-14.29العراق زين مصرف

BROI0.3900.370-5.13األئتمان مصرف

SMOF12.65012.9001.98االلعاب 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)

TZNI20,048,50074.22.860لالتصاالت الخاتمBROI15,809,74068.60.370األئتمان مصرف

BROI5,974,60422.10.370األئتمان مصرفTZNI7,010,00030.42.860لالتصاالت الخاتم

SMOF903,0003.312.900االلعاب لمدن الموصلBZII150,0000.70.600العراق زين مصرف

BZII92,5000.30.600العراق زين مصرفSMOF70,0000.312.900االلعاب لمدن الموصل

23,039,740100.0027,018,604100.00

27,018,604الكلي مجموع23,039,740الكلي 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

2018/7/17

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


