
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

566.28االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد575.4218,397,671,617 االغالق

27المتدولة الشركات1.61% التغير نسبه

17المرتفعة9.143,983,499,516(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

8المستقره547

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

HPAL10.0009.650-3.50فلسطين فندقBGUC0.2000.22010.00الخليج مصرف

IMOS5.1805.050-2.51الحديثة الخياطةBELF0.2100.2309.52ايالف مصرف

BNOR0.1100.1209.09الشمال مصرف

BIBI0.3400.3708.82االستثمار مصرف

BBOB0.3800.4107.89بغداد مصرف

BUND0.1300.1407.69المتحد المصرف

BASH0.2700.2907.41اشور 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)

BMFI2,892,073,98472.60.240الموصل مصرفBMFI12,049,372,85065.50.240الموصل مصرف

BNOR521,492,99813.10.120الشمال مصرفBNOR5,150,408,31428.00.120الشمال مصرف

BBOB295,973,9107.40.410بغداد مصرفBBOB743,351,0004.00.410بغداد مصرف

IBSD76,910,9541.94.010الغازية  بغدادBGUC188,000,0001.00.220الخليج مصرف

BCOI64,756,7391.60.470التجاري المصرفBCOI139,110,0820.80.470التجاري المصرف

BGUC40,160,0001.00.220الخليج مصرفBIBI41,200,0000.20.370االستثمار مصرف

BIBI15,144,0000.40.370االستثمار مصرفIBSD19,240,0000.14.010الغازية  بغداد

18,330,682,24699.643,906,512,58498.07

3,983,499,516الكلي مجموع18,397,671,617الكلي 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

2018/7/24

 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 عدد22,442,479

3المتدولة الشركات

2المرتفعة22,918,366

0المنخفضة

1المستقره35

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4400.4809.09األئتمان مصرف

SMOF12.00012.3002.50االلعاب لمدن الموصل

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت 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)

BROI8,712,11638.00.480األئتمان مصرفBROI18,982,47984.60.480األئتمان مصرف

TZNI8,580,00037.42.860لالتصاالت الخاتمTZNI3,000,00013.42.860لالتصاالت الخاتم

SMOF5,626,25024.512.300االلعاب لمدن الموصلSMOF460,0002.012.300االلعاب لمدن الموصل

22,442,479100.0022,918,366100.00

22,918,366الكلي مجموع22,442,479الكلي 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

2018/7/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


