
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

563.53االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد562.28555,091,847 االغالق

29المتدولة الشركات0.22-% التغير نسبه

4المرتفعة1.25462,744,397-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

16المستقره208

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

IIEW0.8800.800-9.09الهندسية لالعمال العراقيةIKLV1.6301.6803.07اللقاحات النتاج الكندي

BBAY0.1900.180-5.26بابل مصرفHBAY43.00044.0002.33بابل فندق

BGUC0.2100.200-4.76الخليج مصرفSKTA4.8204.9001.66الكرخ العاب مدينة

IIDP1.0501.000-4.76للتمور  العراقيةIMOS5.6505.7000.88الحديثة الخياطة

SMRI1.7101.630-4.68العقارية  المعمورة

AIPM4.6004.500-2.17اللحوم تسويق

IRMC7.9007.800-1.27الجاهزة االلبسة

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)

BKUI287,670,00062.21.290كوردستان مصرفBKUI223,000,00040.21.290كوردستان مصرف

BBOB82,933,50017.90.390بغداد مصرفBBOB212,650,00038.30.390بغداد مصرف

IBSD20,723,3664.53.860الغازية  بغدادBIME47,750,0008.60.170االوسط الشرق مصرف

BIBI11,520,0002.50.360االستثمار مصرفBIBI32,000,0005.80.360االستثمار مصرف

SMRI10,975,3882.41.630العقارية  المعمورةBGUC8,000,0001.40.200الخليج مصرف

SKTA9,506,0002.14.900الكرخ العاب مدينةSMRI6,677,7501.21.630العقارية  المعمورة

BIME8,117,5001.80.170االوسط الشرق مصرفIBSD5,370,3021.03.860الغازية  بغداد

535,448,05296.46431,445,75393.24

462,744,397الكلي مجموع555,091,847الكلي 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

2018/7/5

 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 عدد377,215,432

5المتدولة الشركات

1المرتفعة794,361,971

2المنخفضة

2المستقره64

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF11.90011.810-0.76االلعاب لمدن الموصل

BZII0.9500.820-13.68العراق زين مصرف

BNOI0.4000.4102.50االهلي المصرف

BNOR0.1100.1100.00الشمال مصرف

TZNI2.9502.9500.00لالتصاالت 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)

TZNI737,924,14592.92.950لالتصاالت الخاتمTZNI250,143,81266.32.950لالتصاالت الخاتم

BNOI51,440,5316.50.410االهلي المصرفBNOI125,464,70933.30.410االهلي المصرف

SMOF4,706,7950.611.810االلعاب لمدن الموصلBNOR1,000,0000.30.110الشمال مصرف

BZII180,5000.00.820العراق زين مصرفSMOF396,9110.111.810االلعاب لمدن الموصل

BNOR110,0000.00.110الشمال مصرفBZII210,0000.10.820العراق زين مصرف

377,215,432100.00794,361,971100.00

794,361,971الكلي مجموع377,215,432الكلي 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

2018/7/5

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


