
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

566.42االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد560.781,075,338,843 االغالق

24المتدولة الشركات1.00-% التغير نسبه

2المرتفعة5.64764,630,237-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

8المستقره303

الشركة اسم
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق
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 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NAME0.4400.400-9.09للتأمين االمينIITC7.7207.7900.91للسجاد العراقية

BIME0.1700.160-5.88االوسط الشرق مصرفHPAL11.01011.0200.09فلسطين فندق

BBOB0.3900.370-5.13بغداد مصرف

BIIB0.4100.390-4.88االسالمي  المصرف

AIPM4.3004.100-4.65اللحوم تسويق

SMRI1.6501.580-4.24العقارية  المعمورة

HMAN12.00011.500-4.17المنصور 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)

BKUI258,000,00033.71.290كوردستان مصرفBBOB555,276,00051.60.370بغداد مصرف

BBOB210,902,62027.60.370بغداد مصرفBKUI200,000,00018.61.290كوردستان مصرف

IBSD139,054,50018.23.970الغازية  بغدادBASH181,000,00016.80.270اشور مصرف

BASH48,870,0006.40.270اشور مصرفIBSD35,100,0003.33.970الغازية  بغداد

SMRI29,455,5003.91.580العقارية  المعمورةSMRI18,595,0001.71.580العقارية  المعمورة

IIDP11,644,0001.51.120للتمور  العراقيةBIME16,396,4021.50.160االوسط الشرق مصرف

IKLV7,962,3191.01.760اللقاحات النتاج الكنديBIIB14,000,0001.30.390االسالمي  المصرف

1,020,367,40294.89705,888,93992.32

764,630,237الكلي مجموع1,075,338,843الكلي 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

2018/7/12

 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 عدد3,620,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة4,917,000

2المنخفضة

1المستقره7
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SMOF13.90013.350-3.96االلعاب لمدن الموصلHASH7.3007.4001.37اشور فندق

BROI0.4300.420-2.33األئتمان مصرف

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)

TZNI2,860,00058.22.860لالتصاالت الخاتمBROI2,500,00069.10.420األئتمان مصرف

BROI1,050,00021.40.420األئتمان مصرفTZNI1,000,00027.62.860لالتصاالت الخاتم

HASH740,00015.07.400اشور فندقHASH100,0002.87.400اشور فندق

SMOF267,0005.413.350االلعاب لمدن الموصلSMOF20,0000.613.350االلعاب لمدن الموصل

3,620,000100.004,917,000100.00

4,917,000الكلي مجموع3,620,000الكلي 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

2018/7/12

 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


